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

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 30.3.2016 “Për miratimin e rregullores 
“Për organizimin dhe funksionimin e Departamentit të Kërkimeve””

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 55, datë 6.4.2016 “Për uljen e normës së interesit 
të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”

14. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 1, shkurt 2016
15. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 2, mars 2016
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 39, datë 30.3.2016

PËR 
MIRATIMIN E PASQYRAVE  FINANCIARE TË BANKËS SË SHQIPËRISË
PËR VITIN 2015 NË PËRPUTHJE ME STANDARDET NDËRKOMBËTARE 

TË RAPORTIMIT FINANCIAR

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “l”, dhe të nenit 69, 
pikat 1 dhe 2 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; me propozim të Departamentit të Sistemeve 
të Pagesave dhe të Kontabilitetit dhe Financës, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë “Pasqyrat financiare të Bankës së Shqipërisë për vitin 
2015 në përputhje me standardet ndërkombëtare të raportimit 
financiar (SNRF)”, bashkëlidhur këtij vendimi. Këto pasqyra 
përfshijnë edhe vlerat e rishikuara për efekt tranzicioni në SNRF për 
datat 31.12.2014 dhe 1.1.2014.

2. Pasqyrat financiare të miratuara me pikën 1 të këtij vendimi dhe 
opinioni i audituesit të jashtëm, janë pjesë përbërëse e Raportit 
Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2015.

3. Ngarkohen me zbatimin e këtij vendimi Departamenti i Sistemeve 
të Pagesave dhe i Kontabilitetit dhe Financës, dhe Departamenti i 
Politikës Monetare.

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. 42, datë 30.3.2016

PËR
MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN DHE 
FUNKSIONIMIN E DEPARTAMENTIT TË KËRKIMEVE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 ”Për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar; 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 Departamentit të Kërkimeve, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

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

2. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve për zbatimin dhe publikimin 
e këtij vendimi dhe të rregullores bashkëlidhur në Buletinin Zyrtar të 
Bankës së Shqipërisë.

3. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet vendimi i Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 32, datë 12.05.2010 “Për miratimin e rregullores 
“Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit të Kërkimeve””.

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, 
funksionimit dhe i kompetencave të veprimtarisë së Departamentit të 
Kërkimeve.

Neni 2
Baza juridike

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

a) ligjit “Për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar;

b) Statutit të Bankës së Shqipërisë; dhe 

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

d) “Administratorët” – janë Guvernatori dhe Zëvendësguvernatorët e 
Bankës;

e) “Departamenti” – është Departamenti i Kërkimeve si njësi organizative 
brenda strukturës së Bankës;

f) “Drejtori” – është drejtori i Departamentit të Kërkimeve;

g) “Kërkim shkencor” – është aktiviteti i cili përfshin kryerjen e studimeve 
ekonomike në funksion të përmbushjes së objektivit kryesor ligjor të 
Bankës së Shqipërisë, ngritjes dhe vërtetimit të hipotezave me anë 
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të metodave shkencore;

h) “Sektorët” – janë sektorët brenda strukturës së miratuar të 
Departamentit të Kërkimeve;

i) “Njësia” – është sektori ose zyra, që është pjesë përbërëse e 
strukturës organizative të departamentit;

j) “Përgjegjësit e njësive” – janë përgjegjësit e sektorëve dhe zyrave, 
sipas strukturës organizative të departamentit.

KREU II
ORGANIZIMI I DEPARTAMENTIT

Neni 4
Struktura organizative e Departamentit

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

a) Sektori i Kërkimit Makroekonomik; 

b) Sektori i Modelimit Ekonomik; 

c) Sektori i Kërkimit Mikroekonomik; 

d) Sektori i Muzeut dhe Botimeve, i përbërë nga:

i) Zyra e Muzeut; dhe
ii) Zyra e Kërkimeve dhe Botimeve.

Neni 5
Drejtimi 

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

2. Drejtori e drejton Departamentin me ndihmën e zëvendësdrejtorit 
dhe drejtuesve të njësive të Departamentit.

3. Në mungesë ose në pamundësi për të ushtruar detyrat nga Drejtori 
dhe zëvendësdrejtori,  Departamenti përfaqësohet në përputhje me 
rregulloren “Mbi rregullat procedurale të Bankës së Shqipërisë”.
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Neni 6
Varësia

1. Departamenti është në varësi të drejtpërdrejtë administrative të 
Guvernatorit të Bankës.

2. Drejtori i Departamentit përgjigjet përpara Guvernatorit.

3. Në përputhje me strukturën organizative, linjat e varësisë në 
Departament janë:

a) Zëvendësdrejtori, Përgjegjësi i Sektorit dhe Përgjegjësi i Zyrës 
përgjigjen përpara Drejtorit;

b) Përgjegjësi i Zyrës përgjigjet përpara Përgjegjësit të Sektorit përkatës 
dhe përpara Drejtorit;

c) Punonjësi i Departamentit, përgjigjet përkatësisht përpara Përgjegjësit 
të Zyrës dhe Përgjegjësit të Sektorit në varësinë e të cilit ndodhet, si 
dhe përpara Drejtorit.

KREU III
FUNKSIONIMI DHE DETYRAT E DEPARTAMENTIT

Neni 7
Qëllimi i Departamentit

Departamenti gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij ka për qëllim të 
mbështesë Bankën në:

a) hartimin, zbatimin dhe vlerësimin e efektivitetit të politikës/politikave 
ekonomike në funksion të përmbushjes së objektivit kryesor ligjor 
dhe objektivave të tjerë ndihmës të Bankës; 

b) administrimin e veprimtarisë së Muzeut të Bankës, sipas bazës 
rregullative të miratuar;

c) veprimtarinë botuese të institucionit, si dhe administrimin e 
bibliotekës, sipas rregullores “Për shërbimin bibliotekar në Bankën e 
Shqipërisë”.
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Neni 8
Funksionet e Departamentit

Departamenti funksionon si njësi e kërkimit shkencor dhe administron 
Muzeun e botimet në Bankë.

1. Në rolin e vet të kërkimit shkencor, Departamenti funksionon si njësi: 
a) kërkimore, b) analizuese, dhe c) statistikore, si më poshtë:

a) Funksioni kërkimor i Departamentit konsiston në studimin e lidhjeve 
midis sektorëve të ekonomisë; në studimin e rolit të politikës 
monetare; në identifikimin e instrumenteve dhe objektivave të 
ndërmjetëm të politikës monetare; në përgatitjen e parashikimeve 
dhe projeksioneve të treguesve makroekonomikë; si dhe prezantimin 
e sa më sipër në aktivitetet shkencore ose përmes botimeve.

b) Funksioni analizues i Departamentit konsiston në ngritjen e hipotezave 
dhe përgatitjen e informacioneve në të cilat analizohen zhvillimet 
aktuale dhe ato të pritshme në kushtet ekonomike, monetare dhe 
financiare në ekonominë shqiptare. Prezantimin e tyre përmes 
informacioneve dhe aktiviteteve brenda Bankës.

c) Funksioni statistikor i Departamentit konsiston në hartimin e 
metodologjisë, në mbledhjen, përpunimin dhe analizimin e treguesve 
statistikorë të nevojshëm në studimin e fenomeneve ekonomike, që 
në momentin e kryerjes së studimit nuk janë të disponueshëm. Këtë 
funksion Departamenti e realizon i vetëm ose në bashkëpunim me 
Departamentin e Statistikave në përputhje me qëllimet dhe nevojat 
e Bankës. 

2. Në rolin e vet të administrimit të Muzeut dhe botimeve, Departamenti 
funksionon si njësi: a) ekspozuese, b) njohëse, c) botuese, d) 
edukuese, e) kërkimi historik, f) bibliotekare, si më poshtë:

a) Funksioni ekspozues konsiston në organizimin e ekspozitave të 
përhershme dhe të përkohshme në ambientet e Bankës dhe jashtë 
saj, me qëllim promovimin e vlerave numizmatike të Bankës si pjesë 
e trashëgimisë kulturore të vendit.

b) Funksioni njohës konsiston në shpjegimin vizual, me tekste, foto 
dhe me udhëzues  për vizitorët, të përmbajtjes së ekspozitave të 
përhershme dhe atyre të përkohshme, me qëllim prezantimin e fondit 
numizmatik të Muzeut të Bankës, historisë së bankingut qendror 
shqiptar dhe historisë ekonomike të vendit.

c) Funksioni i botimit konsiston në përgatitjen për publikim dhe 
publikimin e botimeve periodike dhe joperiodike të Bankës.
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d) Funksioni i edukimit konsiston në konceptimin dhe organizimin e 
produkteve dhe aktiviteteve të edukimit ekonomiko-financiar.

e) Funksioni i kërkimit historik konsiston në mbështetjen e procesit të 
kërkimit historik mbi zhvillimet ekonomike.

f) Funksioni bibliotekar konsiston në administrimin e bibliotekës së 
institucionit. 

Neni 9
Detyrat e Departamentit

1. Departamenti, për ushtrimin e funksioneve të kërkimit shkencor të 
përcaktuara në nenin 8, pika 1 të kësaj rregulloreje, kryen detyrat 
si më poshtë:

a) përgatit studime shkencore sipas planit vjetor të punës së 
Departamentit;

b) përgatit informacione, raporte periodike me natyrë studimore për 
diskutim brenda dhe jashtë Bankës, për Këshillin Mbikëqyrës, për 
Administratorët, për Komitetet në institucion dhe për publikun, në 
mbështetje të analizave, të parashikimeve dhe të projeksioneve 
ekonomike;

c) organizon aktivitete me karakter shkencor ose trajnues respektivisht 
për të prezantuar e diskutuar rezultatet e kërkimit shkencor dhe për 
të mundësuar kuptimin dhe aplikimin e metodave bashkëkohore në 
studimin e fenomeneve ekonomike në përputhje me objektivat e 
studimit shkencor; 

d) angazhohet në dhënie mendimesh për analiza të natyrës ekonomike 
dhe financiare dhe për projekte të përgatitura nga njësi të tjera të 
Bankës ose nga institucione të tjera sipas kërkesave; dhe

e) ndërton baza të dhënash ekonomike, kryen vrojtime statistikore etj., 
në përmbushje të nevojave të punës studimore. 

2.  Departamenti, për ushtrimin e funksioneve të administrimit të Muzeut 
dhe botimeve të përcaktuara në nenin 8, pika 2 të kësaj rregulloreje, 
kryen detyrat si më poshtë:

a) kujdeset për administrimin e Muzeut të Bankës, sipas akteve 
rregullative përkatëse; 

b) harton udhëzues mbi historinë ekonomike të vendit, historinë e 
zhvillimeve monetare dhe numizmatike shqiptare; harton udhëzues, 
manuale e materiale referuese për Muzeun e Bankës etj.;
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c) harton planin e vizitave dhe mundëson vizitat në Muze për publikun;

d) zhvillon ekspozita të përkohshme dhe aktivitete lidhur me tematika 
mbi historinë ekonomike të vendit, historinë e zhvillimeve monetare 
dhe numizmatike shqiptare; 

e) organizon aktivitete me karakter akademik në fushën e historisë 
ekonomike e monetare të vendit me qëllim pasurimin e aktiviteteve 
të Muzeut;

f) përgatit për publikim dhe publikon botimet periodike dhe joperiodike 
të Bankës, në gjuhët shqip dhe anglisht, në përputhje me aktet 
rregullative të botimeve të Bankës;

g) angazhohet në procesin e edukimit dhe ndërgjegjësimit të publikut 
për çështje bankare dhe financiare, me qëllim njohjen nga publiku të 
institucionit të bankës qendrore dhe kultivimin e një kulture financiare 
në shoqërinë shqiptare;

h) mbështet aktivitetin dhe kërkimin shkencor në Bankë, duke ofruar 
shërbimin bibliotekar dhe duke mundësuar rritjen e bashkëpunimit 
me botën akademike dhe revistat shkencore. 

3.  Në përputhje me qëllimin e veprimtarisë së tij, Departamentit mund 
t’i caktohen nga Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratorët detyra 
të tjera, të kushtëzuara nga arritja dhe realizimi i objektivave dhe 
detyrave kryesore të Bankës, të përcaktuara në Ligjin për Bankën.

Neni 10 
Detyrat e Sektorit të Kërkimit Makroekonomik

Sektori i Kërkimit Makroekonomik, në përmbushje të funksioneve dhe 
të detyrave të Departamentit të përcaktuara në nenet 8 dhe 9 të kësaj 
rregulloreje, kryen detyrat si më poshtë: 

a) ndihmon përmes studimeve dhe materialeve të tjera kërkimore në 
hartimin e zbatimin e politikës monetare, të stabilitetit financiar 
dhe të fushave të tjera të lidhura me to, në funksion të arritjes së 
objektivit kryesor dhe objektivave dytësorë, bazuar në metodologjitë 
makroekonomike;

b) vlerëson periodikisht kushtet monetare dhe financiare në vend, si 
dhe ndikimet e tyre në ekonomi; 

c) përgatit rekomandime për vendimet e politikave ekonomike dhe 
financiare të Bankës dhe vlerëson efektivitetin e vendimeve të 
kaluara;
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d) kryen analiza kërkimore në fushat e politikës monetare, të stabilitetit 
financiar, të mbikëqyrjes bankare, si dhe në fusha të tjera që ka 
nevojë Banka;

e) ndërton baza të dhënash me të dhëna ekonomike dhe realizon 
anketime për nevoja të kërkimit shkencor.

 

Neni 11 
Detyrat e Sektorit të Modelimit Ekonomik

Sektori i Modelimit Ekonomik, në përmbushje të funksioneve dhe të 
detyrave të Departamentit, të përcaktuara në nenet 8 dhe 9 të kësaj 
rregulloreje, kryen detyrat si më poshtë:

a) kryen studime për ndërtimin e modeleve ekonometrike dhe 
punon për ndërtimin e këtyre modeleve, me qëllim që t’i shërbejë 
politikëbërësve në formulimin e politikave të bankës qendrore dhe 
implementimin e tyre në përputhje me objektivat kryesorë të saj;

b) mirëmban, pasuron dhe teston performancën e modeleve kryesore 
të Bankës, duke i shoqëruar me dokumentacionin përkatës. Përgatit 
manuale të modeleve ekonometrike për ndërtimin, mirëmbajtjen 
dhe përdorimin e tyre;

c) përgatit analiza ekonomike dhe rekomandime për vendimmarrjen, 
duke u bazuar në projeksionet, skenarët e rrezikut dhe analizat 
e efekteve të goditjeve ekonomike, të gjeneruara nga modelet 
ekonometrike kryesore të Bankës;

d) përgatit projeksione për tregues makroekonomikë, fiskalë, realë 
dhe financiarë. Studion lidhjen midis sektorëve të ekonomisë dhe 
ndikimin e politikave ekonomike në ekonominë reale;

 
e) krijon tregues dhe statistika në bazë të vrojtimeve apo punëve 

kërkimore për përmbushjen e funksioneve të Departamentit.

Neni 12 
Detyrat e Sektorit të Kërkimit Mikroekonomik

Sektori i Kërkimit Mikroekonomik, në përmbushje të funksioneve dhe 
të detyrave të Departamentit të përcaktuara në nenet 8 dhe 9 të kësaj 
rregulloreje, kryen detyrat si më poshtë: 

a) ndihmon përmes studimeve dhe materialeve të tjera kërkimore në 
hartimin e zbatimin e kuadrit të politikës monetare, të stabilitetit 
financiar dhe të fushave të tjera të lidhura me to, në funksion të arritjes 
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së objektivit kryesor dhe atyre dytësorë, bazuar në metodologjitë 
mikroekonomike;

b) monitoron, analizon dhe përgatit materiale studimore mbi zhvillimet 
ekonomike duke u bazuar në ndërtimin dhe shfrytëzimin e bazave 
të të dhënave me informacion mikroekonomik të detajuar në nivel 
individual;

c) ndërton baza të dhënash me të dhëna mikroekonomike dhe realizon 
anketime për nevoja të kërkimit shkencor;

d) kryen analiza kërkimore ekonomike bazuar në të dhënat dhe 
metodologjitë mikro;

e) përgatit projeksione për tregues në nivel mikroekonomik.

Neni 13 
Detyrat e Sektorit të  Muzeut dhe Botimeve

Detyrat kryesore të Sektorit të Muzeut dhe Botimeve në përmbushje të 
funksioneve dhe të detyrave të Departamentit të përcaktuara në nenet 
8 dhe 9 të kësaj rregulloreje, janë: administrimi i veprimtarisë së 
Muzeut të Bankës së Shqipërisë, shitja e fondit numizmatik për shitje të 
Bankës, përgatitja për publikim e botimeve të Bankës dhe organizimi i 
aktiviteteve të edukimit financiar të publikut. Detyrat e zyrave përbërëse 
të këtij sektori detajohen sipas neneve 14 dhe 15.

Neni 14 
Detyrat e Zyrës së Muzeut

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

a) administron veprimtarinë e Muzeut të Bankës si dhe vlerat e 
objektet muzeore në ngarkim sipas rregullores “Për organizimin dhe 
funksionimin e Muzeut të Bankës së Shqipërisë” dhe akteve të tjera 
nënligjore të lidhura me të;

b) organizon ekspozita të përkohshme në përputhje me rregulloren 
“Për ekspozimin e vlerave numizmatike dhe administrimin e ruajtjen 
e tyre nga  Banka e Shqipërisë”;

c) studion dhe bën propozimet përkatëse për plotësimin dhe 
përmirësimin e vazhdueshëm të bazës rregullative që rregullon 
veprimtarinë e Muzeut, si dhe kujdeset për hartimin e manualeve 
apo akteve të tjera nënligjore që rregullojnë këtë veprimtari;
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d) studion dhe bën propozimet përkatëse për plotësimin e vazhdueshëm 
të dokumentacionit plotësues muzeor dhe historik që është i 
nevojshëm për fondin muzeor dhe për veprimtarinë e Muzeut;

e) administron veprimtarinë e hyrje–daljeve të publikut dhe punonjësve 
të Bankës në Muze sipas detyrimeve që u ngarkohen punonjësve 
të Muzeut në udhëzimin “Mbi ndarjen e mjediseve të Bankës së 
Shqipërisë në zona sigurie dhe masat për mbrojtjen e tyre” dhe 
në rregulloren “Mbi administrimin dhe përdorimin e çelësave dhe 
kodeve të kombinatorëve numerikë në Bankën e Shqipërisë”;

f) plotëson të gjithë dokumentacionin në lidhje me koleksionin e 
Muzeut në përputhje me ligjin “Për Muzetë”, ligjin “Për trashëgiminë 
kulturore”, si dhe rregulloren “Për organizimin dhe funksionimin e 
Muzeut të Bankës së Shqipërisë”;

g) regjistron lëvizjet (hyrje-daljet) e koleksionit të Muzeut në sistemin 
elektronik të inventarit të Muzeut dhe e reflekton në vlerë, sipas 
standardeve të mbajtjes së kontabilitetit, në llogaritë përkatëse të 
bilancit të Bankës së Shqipërisë; 

h) rakordon gjendjen e inventarit të Muzeut me Zyrën e Kontrollit të 
DSPKF-së sipas rregullores (Statutit) “Për organizimin dhe funksionimin 
e Muzeut të Bankës së Shqipërisë”;

i) administron procesin dhe dokumentacionin teknik (hartimi i termave 
të referencës, proceset e përzgjedhjes së kandidatëve, vlerësimi 
i produkteve dhe dokumentacionit përkatës, etj.) për marrjen 
e bashkëpunëtorëve të jashtëm lidhur me nevoja të ndryshme 
që paraqet veprimtaria e Muzeut, bazuar në aktet rregullative 
përkatëse;

j) bashkëpunon me Zyrën e Kërkimeve dhe Botimeve dhe me njësi të 
tjera të Bankës, për evidentimin e materialeve dhe mjeteve për të 
informuar publikun mbi veprimtarinë e Muzeut;

k) përgatit projektet për shtesat me qëllim pasurimin e koleksionit 
të Muzeut me monedha apo objekte muzeore, dhe i propozon 
drejtorit të Departamentit paraqitjen e tyre për miratim pranë Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës dhe Guvernatorit;  

l) rifreskon informacionin e pasqyruar në Muze;

m) pasuron koleksionin numizmatik të Muzeut në përputhje me  
rregulloren “Për procedurat e blerjes së vlerave numizmatike në 
Bankën e Shqipërisë”;

n) në bashkëpunim me Zyrën e Kërkimeve dhe Botimeve, organizon 
programe edukative dhe ekspozita të përkohshme brenda dhe 
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jashtë ambienteve të Bankës për promovimin e institucionit, historikut 
të zhvillimeve ekonomike  e vlerave historike si pjesë e trashëgimisë 
kulturore;

o) harton planin e vizitave dhe organizon vizitat e publikut në Muzeun 
e Bankës së Shqipërisë, bazuar në aktet rregullative përkatëse;

p) zhvillon aktivitetin e shitjes së fondit numizmatik për shitje të Bankës, 
në përputhje me rregulloren “Për arkën numizmatike për shitje në 
Bankën e Shqipërisë”. Propozon plotësimin e fondit numizmatik për 
shitje me shtesa të emisioneve të reja përkujtimore dhe të atyre me 
kurs ligjor;

q) i propozon drejtorit të Departamentit paraqitjen për miratim të 
çmimeve të shitjes së fondit numizmatik të shitjes në Bankën e 
Shqipërisë, në përputhje me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 
për miratimin e “Kritereve për caktimin e çmimeve të shitjes për 
kartëmonedhat dhe monedhat metalike, vlera të tjera numizmatike, 
ambalazhe dhe katalogë”;

r) bashkëpunon me Departamentin e Emisionit për furnizimin e Arkës 
Numizmatike për Shitje të Bankës, në përputhje me rregulloret “Për 
arkën numizmatike për shitje në Bankën e Shqipërisë” dhe aktet 
rregullative të Departamentit të Emisionit;

s) përgatit projektin për shtypjen e monedhave, kartëmonedhave 
dhe medaljoneve numizmatike, përkujtimore sipas udhëzimit “Mbi 
procedurat e shtypjes, të rishtypjes dhe të emetimit të monedhave 
metalike dhe kartëmonedhave për qëllime numizmatike nga Banka 
e Shqipërisë”;

t) përgatit materiale informuese për monedhat dhe kartëmonedhat 
shqiptare dhe ato përkujtimore dhe kujdeset për promovimin e tyre; 

u) bashkëpunon me institucione të ngjashme të fushës mbi organizimin 
e ekspozitave dhe aktivitete të përbashkëta.

Neni 15
Detyrat e Zyrës së Kërkimeve dhe Botimeve

Në ushtrimin e funksioneve të Departamentit dhe në përputhje me 
strukturën organizative të tij, Zyra e Kërkimeve dhe Botimeve kryen 
detyrat si më poshtë:

a) përgatit për botim, në bashkëpunim me departamentet e tjera, 
raporte, buletine, analiza, evidenca, si dhe materiale të tjera të 
ndryshme, periodike ose joperiodike, në përputhje me rregulloren 
“Për procedurat e botimeve në Bankën e Shqipërisë”. Në mbështetje 
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të funksionit botues, Zyra e Kërkimeve dhe Botimeve kryen edhe 
detyra të tjera mbështetëse, si më poshtë:

(i) redakton materialet e hartuara nga njësitë e tjera të Bankës, me 
qëllim publikimin e tyre;

(ii) koncepton dhe dizenjon paraqitjen grafike të botimeve dhe 
aktiviteteve publike të Bankës në formën e kopertinave, banerave, 
logove, certifikatave, ftesave dhe materialeve promocionale me 
qëllim promovimin e imazhit të Bankës;

(iii) administron listën e shpërndarjes së botimeve të Bankës dhe, 
në bashkëpunim me Departamentin e Administrimit, kujdeset për 
dërgimin e tyre me postë pranë institucioneve dhe personave 
të interesuar, sipas kritereve të përcaktuara në rregulloren “Për 
procedurat e botimeve në Bankën e Shqipërisë”;

(iv) ofron shërbimin bibliotekar, i cili konsiston në administrimin e 
fondit të Bibliotekës së Bankës dhe vënien në dispozicion 
të punonjësve të Bankës dhe/ose personave të jashtëm të 
informacionit studimor dhe literaturës shkencore që disponon 
fondi i bibliotekës, në përputhje me aktet nënligjore të Bankës.

b) koncepton dhe organizon aktivitete në funksion të edukimit financiar 
të publikut, si  dhe koordinon e mbështet kërkimin historik shkencor. 
Në mbështetje të këtij funksioni, Zyra e Kërkimeve dhe Botimeve 
kryen edhe detyrat mbështetëse, si më poshtë:

(i) ideon, zbaton dhe administron projekte e programe për edukimin 
ekonomiko-financiar të grupmoshave të ndryshme, në kuadrin e 
veprimtarisë së Muzeut dhe institucionit;

(ii) harton materiale me qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin e 
publikut mbi rolin dhe funksionet e bankës qendrore;

(iii) kryen dhe bashkëpunon në aktivitete të kërkimit historik. Realizon 
shpërndarjen e të dhënave dhe njohurive për Muzeun përmes 
botimeve, internetit dhe mjeteve të tjera të informimit të publikut;

(iv) organizon dhe koordinon aktivitetet për kërkimin shkencor 
si seminare të stafit kërkimor e shkencor të Bankës, seminare 
shkencore rajonale e më gjerë.

Neni 16
Përmbushja e detyrave të njësive përbërëse të Departamentit

1. Detyrat e njësive përbërëse të Departamentit sipas dispozitave të 
kësaj rregulloreje realizohen nga personat përgjegjës në përputhje 
me bazën rregullative, me planet e punës dhe me afatet e përcaktuara 
për këtë qëllim.

2. Drejtori i Departamentit, në rastet kur e çmon të arsyeshme, ngarkon 
specialistët e një njësie përbërëse me përmbushjen e detyrave, të cilat 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 3

prill 2016

vëllimi 18
numër 3
prill 2016

18 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 19

janë në kompetencë të njësisë tjetër përbërëse, me qëllim realizimin 
e plotë dhe në kohë të detyrave të planifikuara të Departamentit.

3. Informacionet, studimet dhe analizat e Departamentit, kategorizohen 
dhe trajtohen sipas kërkesave të akteve përkatëse të Bankës për 
transparencën, konfidencialitetin dhe sekretin bankar.

4. Materialet studimore dhe analitike të Departamentit publikohen dhe 
botohen duke u bazuar në aktet përkatëse nënligjore të Bankës. 

Neni 17
Detyrat e Drejtorit të Departamentit

1. Drejtori i Departamentit ka për detyrë:

a) të organizojë dhe të drejtojë punën dhe të mundësojë kushte normale 
me qëllim përmbushjen e plotë dhe brenda afateve të detyrave;

b) të përcaktojë mënyrën e përmbushjes së detyrave si dhe të 
përcaktojë procedurat për zgjidhjen e çështjeve të rëndësishme në 
Departament;

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

d) të mbikëqyrë respektimin nga vartësit e tij të kuadrit rregullator;

e) të informojë Administratorët mbi realizimin e detyrave të 
Departamentit;

f) të përfaqësojë Departamentin në marrëdhëniet me organet e 
Bankës, departamentet dhe me subjekte të tjera;

g) të bashkëpunojë me departamentet dhe me njësitë e tjera 
organizative të Bankës.

h) 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 strategjikë të 
Bankës; 

2. Drejtori i Departamentit në bashkëpunim me Zëvendësdrejtorin dhe/
ose drejtuesit e njësive të Departamentit:

a) organizon punën e njësive përbërëse të Departamentit;
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b) analizon mbarëvajtjen e përmbushjes së detyrave dhe siguron 
kushtet për funksionimin e duhur të njësive përbërëse; dhe

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

Neni 18
Detyrat e përgjegjësve të njësive 

1. Përgjegjësit e njësive kanë për detyrë:

a) të mundësojnë kushtet normale për mirëfunksionimin e njësisë 
organizative që drejtojnë, si dhe për zhvillimin profesional të 
punonjësve;

b) të organizojnë dhe drejtojnë punën brenda njësive, duke bërë 
ndarjen e punës për punonjësit;

c) të analizojnë kryerjen e detyrave, informojnë eprorin e drejtpërdrejtë 
mbi ecurinë e punës, si dhe përfundimet në lidhje me probleme 
të përsëritura nga zbatimi i politikave të mëparshme. Në raste 
të veçanta kur gjykohet e nevojshme, njoftohet në mënyrë të 
drejtpërdrejtë Drejtori;

d) të kontrollojnë, analizojnë, vlerësojnë punën e vartësve të tyre dhe 
t’ia parashtrojnë Drejtorit;

e) të përcaktojnë procedurat dhe metodat e punës, të japin instruksione 
dhe ndihmën e domosdoshme për punonjësit në vartësi të tyre, për 
përmbushjen e detyrave;

f) të paraqesin tek eprori i drejtpërdrejtë manualet e vendit të punës 
të punonjësve në varësi të tyre. Përgjegjësit e sektorëve i paraqesin 
Drejtorit këto manuale, të cilat miratohen nga Administratori përkatës;

g) të nënshkruajnë dokumente që kanë të bëjnë me fushën e veprimtarisë 
së njësisë që kanë në varësi; të nënshkruajnë dokumentet e hartuara 
nga punonjësit që kanë në varësi të tyre, të cilat i paraqiten për 
nënshkrim Drejtorit;

h) të zbatojnë detyrat e ngarkuara sipas rregulloreve e manualeve në 
fuqi, manualit të vendit të punës, si dhe planeve të punës;

i) të mbikëqyrin respektimin nga punonjësit që kanë në varësi të 
kuadrit rregullator;

j) të raportojnë tek eprori i drejtpërdrejtë dhe Drejtori çdo 
mosrespektim dhe pamundësi të respektimit të akteve juridike që 
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rregullojnë veprimtarinë e njësisë ku punon, apo të akteve të tjera të 
rëndësishme;

k) të kryejnë detyra të tjera të caktuara nga Drejtori.

Neni 19
Detyrat e Zëvendësdrejtorit

Përveç detyrimit për të zbatuar të gjitha detyrat e Përgjegjësit të 
Sektorit, Zëvendësdrejtori zëvendëson Drejtorin gjatë mungesës apo 
pamundësisë së tij për të vepruar, duke realizuar të gjitha funksionet 
për të cilat është autorizuar Drejtori.

Neni 20
Detyrat e specialistit të Departamentit

Specialisti i Departamentit ka për detyrë:

a) të njohë fushën e veprimtarisë së njësisë përbërëse ku ai punon dhe 
të Departamentit në përgjithësi;

b) të zbatojë detyrat e ngarkuara sipas rregulloreve, manualit përkatës 
të vendit të punës si dhe planeve të punës; 

c) të informojë eprorin e drejtpërdrejtë mbi rezultatet e punëve në 
vazhdim dhe mbi vështirësitë e hasura në lidhje me to;

d) të rrisë kualifikimin e tij profesional në mënyrë të vazhdueshme dhe 
sistematike, duke synuar sjelljen e risive në punën e tij të përditshme;

e) të njohë dhe respektojë kuadrin ligjor dhe rregullativ që rregullon 
veprimtarinë e punës së tij;

f) të ruajë sekretin dhe konfidencialitetin e informacionit në përputhje 
me kuadrin ligjor e rregullativ;

g) të raportojë tek eprori i drejtpërdrejtë dhe Drejtori çdo mosrespektim 
dhe pamundësi të respektimit të akteve juridike që rregullojnë 
veprimtarinë e njësisë ku punon;

h) të evidentojë nevojat për ndryshim dhe rifreskim të kuadrit rregullativ 
që rregullon veprimtarinë e tij dhe t’ia referojë ato drejtuesit të 
drejtpërdrejtë dhe Drejtorit;

i) të kryejë detyra të tjera të caktuara nga përgjegjësi i njësisë apo 
nga Drejtori.
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Neni 21
Marrëdhëniet ndërmjet njësive përbërëse të Departamentit

Drejtori dhe të gjitha njësitë përbërëse të Departamentit bashkëpunojnë 
ndërmjet tyre me qëllim realizimin e detyrave të planifikuara dhe atyre 
suplementare, dhe në veçanti:

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

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

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

Neni 22
Marrëdhëniet dhe format e bashkëpunimit me departamentet dhe 

institucionet e tjera

1. Departamenti bashkëpunon me të gjitha departamentet, me njësitë 
e tjera organizative të Bankës, si dhe me institucione të tjera jashtë 
saj për përmbushjen e funksioneve dhe detyrave të tij, si 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 dhe Zëvendësdrejtorit të Departamentit me drejtorët dhe 
zëvendësdrejtorët e departamenteve të tjera;

(ii) drejtuesve të njësive organizative me homologët e tyre në 
departamentet e tjera; dhe

(iii) specialistëve të Departamentit me specialistë të departamenteve 
të tjera.

b) shkëmbimit të ndërsjellë të informacionit;

c) pjesëmarrjes në projekte dhe grupe pune; 
d) bashkëpërgatitjes dhe zgjidhjes së çështjeve komplekse në lidhje 

me detyrat që ata kryejnë.
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3. Për çdo informacion-analizë, që i përcillet departamenteve të tjera, 
vihet në dijeni paraprakisht dhe/ose merret miratimi i Drejtorit.

KREU IV
DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 23
Zbatimi

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

 
2. Në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore të Bankës së Shqipërisë, 

punonjësit e Departamentit ruajnë konfidencialitetin dhe nuk përhapin 
infomacionin e klasifikuar si “sekret bankar” ose “sekret shtetëror”, të 
prodhuar ose në administrim të Bankës. Njëkohësisht ata ndalohen 
të 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.

3. Manualet e vendit të punës për çdo punonjës, miratohen nga 
Guvernatori, duke u mbështetur në këtë rregullore. 

 

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 43, datë 30.3.2016

  

PËR
 DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN (STATUTIN) “PËR 

ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E MUZEUT TË BANKËS SË 
SHQIPËRISË”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c” 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; të vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 42, 
datë 30.3.2016 “Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit 
të Kërkimeve”; me propozimin e Departamentit të Kërkimeve, Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren (Statutin) “Për funksionimin e Muzeut të Bankës 
së Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 41, datë 2.9.2015 të 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë,  të bëhen ndryshimet 
e mëposhtme:

a) Në të gjithë tekstin e rregullores, togfjalëshi: “Departamenti i 
Marrëdhënieve me Publikun”, zëvendësohet me togfjalëshin: 
“Departamenti i Kërkimeve”;

b) Në të gjithë tekstin e rregullores, togfjalëshi: “Sektori i Muzeut 
dhe Edukimit Financiar”, zëvendësohet me togfjalëshin: “Sektori i 
Muzeut dhe Botimeve”;

c) Në të gjithë tekstin e rregullores, togfjalëshi: “Zyra e Botimeve dhe 
Edukimit”, zëvendësohet me togfjalëshin: “Zyra e Kërkimeve dhe 
Botimeve”;
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d) Në nenin 7, pika 2 riformulohet sipas përmbajtjes së mëposhtme: 
“Organika e Muzeut përcaktohet në strukturën organizative të 
Bankës së Shqipërisë, si pjesë e Departamentit të Kërkimeve”.

2. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve për zbatimin e këtij vendimi 
dhe për publikimin e tij 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. 44, datë 30.3.2016

PËR
MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN DHE 
FUNKSIONIMIN E DEPARTAMENTIT TË MBIKËQYRJES”

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 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 Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë, 
 

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Për organizimin dhe funksionimin e 
Departamentit të Mbikëqyrjes”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij 
vendimi.

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

3. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, rregullorja “Mbi organizimin dhe 
funksionimin e Departamentit të Mbikëqyrjes”, miratuar me vendimin 
e Këshillit Mbikëqyrës nr. 05, datë 27.01.2010, shfuqizohet.

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

Ky vendim hyn në fuqi më 1 maj 2016.

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, 
të funksionimit, të administrimit dhe të detyrave të Departamentit të 
Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë.

Neni 2
Baza juridike

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

a) ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” i 
ndryshuar, si më poshtë referuar për thjeshtësi “Ligji për Bankën”;

b) ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë” i ndryshuar, si më poshtë referuar për thjeshtësi “Ligji 
për bankat”;

c) Statutit të Bankës së Shqipërisë; si dhe

d) akteve të tjera nënligjore të Bankës së Shqipërisë.

Neni 3
Përkufizime 

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

a) nenin 4 të ligjit “Për bankat”;

b) ligjin “Për Bankën”;

c) Statutin e Bankës së Shqipërisë. 

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

a) “Banka” – është Banka e Shqipërisë;
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b) “Këshilli Mbikëqyrës” – është Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë;

c) “Departamenti” – është Departamenti i Mbikëqyrjes, njësi 
organizative në strukturën e Bankës së Shqipërisë;

d) “Subjekte” – janë të gjithë personat juridikë që licencohen dhe 
mbikëqyren nga Banka e Shqipërisë, në përputhje me kërkesat e 
Ligjit për Bankën e Shqipërisë, Ligjit për bankat dhe akteve nënligjore 
të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës;

e) “Menaxherë Portofoli” – janë punonjësit e Departamentit, përgjegjës 
për përcaktimin dhe zbatimin e strategjive mbikëqyrëse dhe 
vlerësimin e profilit të rrezikut të subjekteve që kanë në portofolin 
e tyre, i cili si rregull ndryshon çdo 5 vjet. Drejtori i Departamentit 
propozon emërimin e Menaxherëve të Portofolit sipas zyrave brenda 
Sektorit të Mbikëqyrjes së Bankave Individuale, ndërsa miratimi i 
tyre kryhet nga Guvernatori; 

f) “Portofol” – konsiderohet tërësia e subjekteve që një Menaxher 
Portofoli është ngarkuar me përgjegjësi për të analizuar, vlerësuar 
dhe mbikëqyrur në mënyrë të vazhdueshme; 

g) “Bankat e mëdha, të mesme dhe të vogla” – për qëllime të ndarjes 
së funksioneve brenda strukturës organizative të Departamentit 
dhe për qëllime metodologjike do të përcaktohen nga Drejtori i 
Departamentit të Mbikëqyrjes. Rishikimi i këtij klasifikimi bëhet sa 
herë gjykohet e nevojshme, duke konsideruar zhvillime të caktuara 
të sistemit bankar;

h) “Bankat sistemike” – për qëllime të procesit mbikëqyrës, ushtrimit të 
kompetencave të Departamentit të Mbikëqyrjes dhe zbatueshmërisë 
së kuadrit rregullativ përkatës, do të konsiderohen bankat të cilat 
vlerësohet se kanë ndikim të rëndësishëm në stabilitetin financiar 
të vendit dhe përcaktohen si të tilla nga Administratori përkatës i 
Bankës së Shqipërisë, bazuar në propozimin e Departamentit të 
Stabilitetit Financiar dhe Departamentit të Mbikëqyrjes. Rishikimi i 
këtij klasifikimi bëhet sa herë gjykohet e nevojshme.

KREU II 
ORGANIZIMI I DEPARTAMENTIT

Neni 4
Struktura organizative e Departamentit

Në përputhje me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 79, datë 
31.10.2005 “Për disa ndryshime në strukturën organizative të Bankës 
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së Shqipërisë” i ndryshuar, Departamenti ka në strukturën organizative 
të tij njësitë e mëposhtme:

1. Sektori i Mbikëqyrjes së Rreziqeve, i përbërë nga:

a) Zyra e Mbikëqyrjes së Rrezikut të Kredisë; 

b) Zyra e Mbikëqyrjes së Rreziqeve të Tregut dhe të Likuiditetit;

c) Zyra e Mbikëqyrjes së Rrezikut Operacional; dhe

d) Zyra e Mbikëqyrjes së Rrezikut Reputacional.

2. Sektori i Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale, i përbërë nga:

a) Zyra e Mbikëqyrjes së Bankave të Mëdha;

b) Zyra e Mbikëqyrjes së Bankave të Mesme; 

c) Zyra e Mbikëqyrjes së Bankave të Vogla dhe Subjekteve të Tjera; 
dhe 

d) Zyra e Regjistrit të Kredisë.

3. Sektori i Zhvillimit të Mbikëqyrjes, i përbërë nga:

a) Zyra e Licencimit; 

b) Zyra e Rregullimit; dhe

c) Zyra e Metodologjisë.

Neni 5
Drejtimi

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

2. Drejtori drejton departamentin me ndihmën e zëvendësdrejtorit, 
përgjegjësve të sektorëve, menaxherëve të portofoleve dhe 
përgjegjësve të zyrave.

3. Në mungesë ose në pamundësi të drejtorit për të ushtruar detyrat e 
tij, departamenti përfaqësohet nga zëvendësdrejtori. Në mungesë 
dhe/ose në pamundësi të këtij të fundit, departamenti përfaqësohet 
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nga punonjësit e tjerë të departamentit në përputhje me parimet e 
përcaktuara në rregulloren “Mbi rregullat procedurale të Bankës së 
Shqipërisë”. 

 

Neni 6
Varësia

1. Departamenti është në varësi të drejtpërdrejtë administrative të 
Administratorit përgjegjës, sipas përcaktimit me aktin përkatës të 
Bankës.

2. Drejtori përgjigjet përpara Administratorit Përgjegjës i cili ka në 
varësi departamentin. 

3. Zëvendësdrejtori dhe Përgjegjësit e Sektorit përgjigjen përpara 
Drejtorit.

4. Menaxherët e Portofolit dhe Përgjegjësi i Zyrës së Regjistrit të 
Kredisë, përgjigjen përpara Përgjegjësit të Sektorit të Mbikëqyrjes 
së Subjekteve Individuale, dhe përpara Zëvendësdrejtorit dhe 
Drejtorit.

5. Përgjegjësi i Zyrës së Mbikëqyrjes së Rrezikut të Kredisë, Përgjegjësi 
i Zyrës së Mbikëqyrjes së Rreziqeve të Tregut dhe Likuiditetit, 
Përgjegjësi i Zyrës për Mbikëqyrjen e Rrezikut Operacional, dhe 
Përgjegjësi i Zyrës së Mbikëqyrjes së Rrezikut Reputacional përgjigjen 
përpara Përgjegjësit të Sektorit të Mbikëqyrjes së Rreziqeve dhe 
përpara Zëvendësdrejtorit dhe Drejtorit.

6. Përgjegjësi i Zyrës së Licencimit, Përgjegjësi i Zyrës së Rregullimit 
dhe Përgjegjësi i Zyrës së Metodologjisë, përgjigjen përpara 
Përgjegjësit të Sektorit të Zhvillimit të Mbikëqyrjes dhe përpara 
Zëvendësdrejtorit dhe Drejtorit.

7. Specialistët në përputhje me strukturën organizative të Departamentit, 
përgjigjen përpara Përgjegjësit të Zyrës dhe/ose Menaxherëve 
të Portofoleve, Përgjegjësit të Sektorit përkatës, sipas rasteve 
të parashikuara në manualet e vendit të punës dhe përpara 
Zëvendësdrejtorit dhe Drejtorit.

KREU III 
FUNKSIONIMI DHE DETYRAT E DEPARTAMENTIT

Neni 7
Qëllimi dhe detyrat kryesore të Departamentit 
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1. Departamenti mbështetur në kuadrin ligjor dhe nënligjor, ka për 
qëllim zbatimin dhe/ose zhvillimin e politikave, praktikave më të 
mira për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë 
bankare/financiare në Republikën e Shqipërisë, me qëllim sigurimin 
e stabilitetit të të gjithë sistemit bankar dhe reduktimin e rrezikut të 
humbjes për depozituesit. 

2. Funksionet e Departamentit janë si më poshtë:

a) funksioni licencues – përfshin shqyrtimin e kërkesave për licencimin 
e subjekteve, duke siguruar hyrjen në tregun bankar dhe financiar 
vetëm të subjekteve, që kanë kapital të mjaftueshëm për ndërmarrjen e 
rrezikut, politika dhe procedura për kontrollin e tij dhe që propozojnë 
të kenë administratorë me nivel të lartë kualifikimi, profesionalizmi 
dhe etike; si dhe shqyrtimin e kërkesave për miratimet paraprake të 
nevojshme gjatë kohës që subjekti zhvillon veprimtarinë e tij;

b) funksioni rregullues – përfshin ndërtimin e një kuadri rregullativ, 
të përbërë nga një tërësi kriteresh minimale dhe rregullash për t’u 
zbatuar nga subjektet, përmirësimin dhe rishikimin e vazhdueshëm të 
tij për të qenë në harmoni me standardet ndërkombëtare, zhvillimet 
në tregun e brendshëm financiar, si dhe adoptimin e parimeve 
(shtesë) më të mira të konfirmuara nga praktika;

c) funksioni mbikëqyrës – përfshin vlerësimin e rrezikut të kredisë, 
rrezikut të likuiditetit, rrezikut operacional, rrezikut të tregut dhe 
rreziqeve të tjera, të subjekteve të veçanta ose të sistemit bankar në 
tërësi, nëpërmjet adoptimit dhe zhvillimit të mbikëqyrjes së fokusuar 
tek rreziku, bazuar në analizat/vlerësimet e të dhënave financiare 
të raportuara nga subjektet, si dhe inspektimet në vend;

d) funksioni zhvillues i mbikëqyrjes – përfshin procesin e përmirësimit 
të vazhdueshëm metodologjik dhe praktik të modelit mbikëqyrës në 
funksion të standardizimit të tij, rritjes së mëtejshme të efektivitetit, si 
dhe zgjerimit të kapaciteteve vlerësuese të rreziqeve;

e) funksioni disiplinues – përfshin propozimet për marrjen e masave 
mbikëqyrëse, parandaluese dhe/ose ndëshkuese ndaj subjekteve.

3. Të gjitha njësitë përbërëse të departamentit, mbi bazën e funksioneve, 
detyrave, si dhe në kuadrin e rregullimit dhe të mbikëqyrjes së 
veprimtarisë bankare /financiare të subjekteve, propozojnë masa 
mbikëqyrëse, parandaluese dhe/ose ndëshkuese, kur konstatojnë 
se veprimtaria e subjekteve është në kundërshtim me dispozitat 
ligjore dhe nënligjore të Bankës dhe/ose nuk është në përputhje 
me standardet e një veprimtarie të sigurt dhe të qëndrueshme.
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4. Çdo njësi përgatit analiza dhe informacione të ndryshme, periodike 
dhe të veçanta, të cilat kërkohen nga Drejtori, administratorët e 
Bankës ose Këshilli Mbikëqyrës, sipas përkatësisë. 

5. Informacioni që disponohet në Departament grupohet, përpunohet, 
regjistrohet në një bazë të dhënash, kategorizohet, si edhe trajtohet 
sipas kërkesave të rregulloreve përkatëse të transparencës dhe të 
konfidencialitetit.

6. Departamenti, në kuadër të mbrojtjes së klientit dhe shpërndarjes 
simetrike të informacionit nga subjektet që mbikëqyren, verifikon 
saktësinë e të dhënave të publikuara prej tyre dhe vlerëson shqyrtimin 
e ankesave të paraqitura nga klientët e tyre.

7. Departamenti, në rastet kur gjykohet e realizueshme, zbaton 
Procesin e Përmirësimit të Cilësisë (PPC) dhe inicion vetëvlerësime 
periodike. Bazuar në këtë proces, propozon për përmirësime në 
procesin mbikëqyrës dhe në aspekte të veçanta të tij.

8. Departamenti kryen edhe detyrat e mëposhtme:

a) harton dhe rishikon dokumentin “Misioni i mbikëqyrjes bankare”;

b) harton dhe rishikon dokumentin “Politika e licencimit të subjekteve 
bankare”;

c) përgatit çdo vit për botim “Raportin Vjetor të Mbikëqyrjes”;

d) merr pjesë në përgatitjen e Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë, 
duke kontribuar për aspektin përkatës të tij; dhe

e) merr pjesë në përgatitjen e dokumentit “Mbi Strategjinë e Bankës së 
Shqipërisë”, duke kontribuar për aspektin përkatës të tij.

Neni 8
Funksionet dhe detyrat e Sektorit të Mbikëqyrjes së Rreziqeve

1. Sektori i Mbikëqyrjes së Rreziqeve drejtohet nga Përgjegjës i 
Sektorit të Mbikëqyrjes së Rreziqeve, i cili në realizimin e detyrave 
funksionale ndihmohet nga përgjegjësit e zyrave dhe specialistët e 
sektorit. 

2. Sektori i Mbikëqyrjes së Rreziqeve ka në përbërjen e tij:

i. Zyrën e Mbikëqyrjes së Rrezikut të Kredisë;
ii. Zyrën e Mbikëqyrjes së Rrezikut të Tregut dhe Likuiditetit;
iii. Zyrën e Mbikëqyrjes së Rrezikut Operacional; dhe
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iv. Zyrën e Mbikëqyrjes së Rrezikut Reputacional.

3. Sektori i Mbikëqyrjes së Rreziqeve bashkëpunon dhe koordinon me 
sektorët e tjerë të Departamentit të Mbikëqyrjes me qëllim realizimin e 
detyrave dhe përmbushjen e funksioneve të Departamentit. Ky Sektor 
bashkëpunon me Sektorin e Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale 
në procesin e inspektimeve në vend të subjekteve financiare, si edhe 
në marrjen e informacionit të nevojshëm për vlerësimin e rreziqeve 
dhe monitorimin e dinamikës së tyre për sistemin në tërësi.

4. Sektori i Mbikëqyrjes së Rreziqeve vlerëson masën e ekspozimit 
ndaj rreziqeve të veçanta:

 

a) Në nivel individual për çdo subjekt financiar. Vlerësimi i ekspozimit 
të subjekteve ndaj rreziqeve të ndryshme realizohet nëpërmjet 
inspektimeve në vend për rrezikun e kredisë, tregut, likuiditetit si 
edhe rrezikut operacional, çështje të transparencës dhe parandalimit 
të pastrimit të parave. Vlerësohet mjaftueshmëria e strukturave 
të drejtimit dhe administrimit të rreziqeve, modeli i biznesit në 
këndvështrimin e qëndrueshmërisë së përfitueshmërisë dhe cilësisë 
së të ardhurave, sistemet e kontrollit, përputhshmëria e veprimtarisë 
së subjekteve me kuadrin rregullativ mbikëqyrës, masa e ekspozimit 
ndaj rreziqeve, dhe për rrjedhojë, mjaftueshmëria dhe kërkesat për 
kapital për mbulimin e çdo rreziku; 

b) Në nivel sistemi për të gjitha subjektet financiare së bashku apo grup 
subjektesh financiare. Vlerësimi është periodik ose i veçantë, në 
varësi të zhvillimeve të caktuara për rreziqe të ndryshme. Vlerësimi 
i ekspozimit ndaj rreziqeve realizohet nëpërmjet të dhënave 
nga raportimet periodike apo raportimeve ad-hoc në kuadrin e 
analizave të veçanta dhe të thelluara për një rrezik të caktuar, si 
edhe informacionit të marrë nga sektorë të tjerë të Departamentit. 

5. Sektori i Mbikëqyrjes së Rreziqeve inicion dhe drejton inspektime 
horizontale në vend për vlerësimin e një rreziku të caktuar për disa 
subjekte financiare. Sektori i Mbikëqyrjes së Rreziqeve komunikon në 
kohë sa më të shpejtë rezultatet e inspektimit te Sektori i Mbikëqyrjes 
së Subjekteve Individuale, me të cilin koordinon rekomandimet dhe 
masat e propozuara, si edhe ndjek në vazhdimësi me këtë sektor, 
mjaftueshmërinë e implementimit të rekomandimeve dhe masave të 
marra, nëse ka të tilla.

 
6. Sektori i Mbikëqyrjes së Rreziqeve vlerëson aftësinë e bankave 

dhe të sistemit në tërësi për të mbartur humbje potenciale që mund 
të burojnë nga rreziqe të ndryshme, në kushtet e materializimit të 
ngjarjeve ekstreme sipas disa skenarëve bazë të ndjeshmërisë. 
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Komunikon këto rezultate në Sektorin e Mbikëqyrjes së Subjekteve 
Individuale, me qëllim integrimin e tyre në procesin e vlerësimit 
të bankave dhe mjaftueshmërisë së kapitalit nga Menaxherët e 
Portofolit.

7. Sektori i Mbikëqyrjes së Rreziqeve propozon ndryshime apo 
përmirësime të kuadrit rregullator dhe metodikave në lidhje me 
vlerësimin e rreziqeve, në funksion të monitorimit sa më efikas të 
rreziqeve në nivel sistemi, grup bankash dhe për çdo bankë. 

8. Sektori i Mbikëqyrjes së Rreziqeve administron të gjitha të dhënat 
për rreziqe të ndryshme që raportohen nga subjektet financiare në 
mënyrë periodike, jo si pjesë e paketës raportuese, apo të dhëna 
specifike mbi rreziqet me qëllim monitorimin e përkohshëm në lidhje 
me zhvillimet për rreziqe të ndryshme. 

Neni 9
Funksionet dhe detyrat e Zyrës së Mbikëqyrjes së Rrezikut të Kredisë

1. Zyra e Mbikëqyrjes së Rrezikut të Kredisë, në përmbushje të detyrave 
funksionale të Sektorit të Mbikëqyrjes së Rreziqeve të përcaktuara 
më sipër, kryen këto detyra:

a) merr pjesë në procesin e inspektimit në vend për të vlerësuar rrezikun 
e kredisë, kërkesën për kapital për rrezikun e kredisë, si edhe 
përfitueshmërinë për një subjekt të caktuar apo grup subjektesh;

b) në përputhje me gjetjet nga procesi i inspektimit kryen vlerësimet 
përkatëse cilësore dhe sasiore të rrezikut të kredisë sipas 
metodologjisë së vlerësimit të rreziqeve dhe përgatit raportin 
përkatës;

c) inicion dhe drejton inspektime horizontale në vend për të vlerësuar 
rrezikun e kredisë në tërësi apo aspekte të veçanta të tij për disa 
subjekte financiare. Në koordinim me Përgjegjësin e Sektorit:

- paraqet në kohë sa më të shpejtë rezultatet e inspektimit te Sektori 
i Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale;

- koordinon rekomandimet dhe masat e propozuara me Sektorin e 
Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale, nëse ka të tilla;

- ndjek në vazhdimësi me Sektorin e Mbikëqyrjes së Subjekteve 
Individuale mjaftueshmërinë e implementimit të rekomandimeve 
dhe masave të marra, nëse ka të tilla. 

d) kryen analiza periodike nga jashtë për rrezikun e kredisë në nivel 
sistemi/grup subjektesh financiare. Vlerësimi i ekspozimit ndaj 
rrezikut të kredisë realizohet nëpërmjet të dhënave nga raportimet 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 3

prill 2016

vëllimi 18
numër 3
prill 2016

34 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 35

periodike apo raportimeve ad-hoc, si edhe informacionit të marrë 
nga sektorë të tjerë të Departamentit të Mbikëqyrjes; 

e) kryen analiza të veçanta dhe të thelluara nga jashtë për rrezikun 
e kredisë në nivel sistemi apo grup subjektesh financiare në varësi 
të zhvillimeve për rrezikun e kredisë, si rrjedhojë e ndryshimeve në 
infrastrukturën ligjore dhe rregullative, të situatës ekonomike në tërësi 
apo sektorë të caktuar të saj. Vlerësimi i rrezikut të kredisë mund 
të mbështetet në të dhënat periodike të raportuara apo raportime 
specifike sipas situatës;

f) vlerëson aftësinë e bankave dhe të sistemit në tërësi për të mbartur 
humbje potenciale që mund të burojnë nga rreziku i kredisë, 
në kushtet e ngjarjeve ekstreme sipas disa skenarëve bazë të 
ndjeshmërisë. Komunikon këto rezultate në Sektorin e Mbikëqyrjes 
së Subjekteve Individuale me qëllim integrimin e tyre në procesin 
e vlerësimit të bankave dhe mjaftueshmërisë së kapitalit nga 
Menaxherët e Portofolit;

g) propozon ndryshime apo përmirësime të kuadrit rregullator dhe 
metodikave në lidhje me vlerësimin e rrezikut të kredisë, në funksion 
të monitorimit sa më efikas të rrezikut të kredisë në nivel sistemi, grup 
subjektesh financiare dhe për çdo bankë;

h) administron të dhënat e subjekteve financiare për qëllime të 
analizave dhe monitorimit të rrezikut të kredisë;

i) raporton periodikisht tek Përgjegjësi i Sektorit të Mbikëqyrjes së 
Rreziqeve.

Neni 10
Funksionet dhe detyrat e Zyrës së Mbikëqyrjes 

së Rreziqeve të Tregut dhe Likuiditetit

1. Zyra e Mbikëqyrjes së Rreziqeve të Tregut dhe Likuiditetit, në 
përmbushje të detyrave funksionale të Sektorit të Mbikëqyrjes së 
Rreziqeve të përcaktuara më sipër, kryen këto detyra:

a) merr pjesë në procesin e inspektimit në vend për të vlerësuar rrezikun 
e tregut, kërkesën për kapital për rrezikun e tregut dhe rrezikun e 
likuiditetit për një subjekt të caktuar apo grup subjektesh;

b) në përputhje me gjetjet nga procesi i inspektimit kryen vlerësimet 
përkatëse cilësore dhe sasiore të këtyre rreziqeve sipas metodologjisë 
së vlerësimit të rreziqeve dhe përgatit raportin përkatës;

c) inicion dhe drejton inspektime horizontale në vend për të vlerësuar 
rrezikun e tregut dhe/ose rrezikun e likuiditetit në tërësi apo aspekte 
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të veçanta të këtyre rreziqeve për disa subjekte financiare. Në 
koordinim me Përgjegjësin e Sektorit:

- paraqet në kohë sa më të shpejtë rezultatet e inspektimit te Sektori 
i Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale;

- koordinon rekomandimet dhe masat e propozuara me Sektorin e 
Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale, nëse ka të tilla;

- ndjek në vazhdimësi me Sektorin e Mbikëqyrjes së Subjekteve 
Individuale mjaftueshmërinë e implementimit të rekomandimeve 
dhe masave të marra, nëse ka të tilla. 

d) kryen analiza periodike nga jashtë për rrezikun e tregut dhe 
likuiditetit në nivel sistemi. Vlerësimi i ekspozimit ndaj rreziqeve 
të tregut dhe likuiditetit materializohet nëpërmjet të dhënave nga 
raportimet periodike apo raportimeve ad-hoc, si edhe informacionit 
të marrë nga sektorë të tjerë të Departamentit të Mbikëqyrjes;

e) kryen analiza të veçanta dhe të thelluara nga jashtë për rreziqet 
e tregut dhe likuiditetit në nivel sistemi apo edhe grup subjektesh 
financiare, në varësi të zhvillimeve për këto rreziqe si rrjedhojë e 
ndryshimeve të kushteve të likuiditetit në tregje të ndryshme brenda 
dhe jashtë vendit apo luhatshmërisë së normave të interesit dhe 
kursit të këmbimit, si edhe ndryshimeve në infrastrukturën ligjore dhe 
rregullative. Vlerësimi i rrezikut të tregut dhe likuiditetit bazohet në të 
dhënat periodike të raportuara apo raportime të veçanta periodike 
ose jo, sipas situatës dhe qëllimit të vlerësimit;

f) vlerëson aftësinë e bankave dhe të sistemit në tërësi për të mbartur 
humbje potenciale që mund të burojnë nga rreziku i tregut dhe 
likuiditetit, në kushte të ngjarjeve ekstreme sipas disa skenarëve 
bazë të ndjeshmërisë. Komunikon këto rezultate në Sektorin e 
Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale me qëllim integrimin e tyre 
në procesin e vlerësimit të bankave dhe mjaftueshmërisë së kapitalit 
nga Menaxherët e Portofolit;

g) propozon ndryshime apo përmirësime të kuadrit rregullator dhe 
metodikave në lidhje me vlerësimin e rrezikut të tregut dhe likuiditetit, 
në funksion të monitorimit sa më efikas të rrezikut të tregut dhe 
likuiditetit në nivel sistemi dhe për çdo bankë;

h) administron të dhënat e subjekteve financiare për qëllime të 
monitorimit dhe analizës së rrezikut të tregut dhe likuiditetit;

i) raporton periodikisht tek Përgjegjësi i Sektorit të Mbikëqyrjes së 
Rreziqeve.
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Neni 11
Funksionet dhe detyrat e Zyrës së Mbikëqyrjes 

së Rrezikut Operacional

1. Zyra e Mbikëqyrjes së Rrezikut Operacional, në përmbushje 
të detyrave funksionale të Sektorit të Vlerësimit të Rreziqeve të 
përcaktuara më sipër, kryen këto detyra:

a) merr pjesë në procesin e inspektimit në vend për të vlerësuar rrezikun 
operacional dhe kërkesat përkatëse për kapital, për një subjekt të 
caktuar apo grup subjektesh;

b) në përputhje me gjetjet nga procesi i inspektimit kryen vlerësimet 
përkatëse cilësore dhe sasiore sipas metodologjisë së vlerësimit të 
rreziqeve dhe përgatit raportin përkatës; 

c) inicion dhe drejton inspektime horizontale në vend për të vlerësuar 
rrezikun operacional në tërësi apo aspekte të veçanta të tij për disa 
subjekte financiare. Në koordinim me Përgjegjësin e Sektorit: 

- paraqet në kohë sa më të shpejtë rezultatet e inspektimit te Sektori 
i Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale;

- koordinon rekomandimet dhe masat e propozuara me Sektorin e 
Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale, nëse ka të tilla;

- ndjek në vazhdimësi me Sektorin e Mbikëqyrjes së Subjekteve 
Individuale mjaftueshmërinë e implementimit të rekomandimeve 
dhe masave të marra, nëse ka të tilla. 

d) kryen analiza periodike nga jashtë për rrezikun operacional në 
nivel sistemi. Vlerësimi i rrezikut operacional kryhet nëpërmjet të 
dhënave nga raportimet periodike apo raportimeve ad-hoc, si 
edhe informacionit të marrë nga sektorë të tjerë të Departamentit të 
Mbikëqyrjes;

e) kryen analiza të veçanta dhe të thelluara nga jashtë për rrezikun 
operacional, në nivel sistemi apo edhe grup bankash, si rrjedhojë e 
ndryshimeve në infrastrukturën ligjore dhe rregullative apo sinjaleve 
për rritje të ekspozimit ndaj rrezikut operacional. Vlerësimi i rrezikut 
operacional mund të mbështetet në të dhënat periodike të raportuara 
apo raportime specifike sipas situatës;

f) vlerëson aftësinë e bankave dhe të sistemit në tërësi për të mbartur 
humbje potenciale që mund të burojnë nga rreziku operacional, 
në kushte të ngjarjeve ekstreme sipas disa skenarëve bazë të 
ndjeshmërisë. Komunikon këto rezultate në Sektorin e Mbikëqyrjes 
së Subjekteve Individuale me qëllim integrimin e tyre në procesin 
e vlerësimit të bankave dhe mjaftueshmërisë së kapitalit nga 
Menaxherët e Portofolit;
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g) propozon ndryshime apo përmirësime të kuadrit rregullator dhe 
metodikave në lidhje me vlerësimin e rrezikut operacional, në 
funksion të monitorimit sa më efikas të rrezikut operacional;

h) administron të dhënat e subjekteve financiare për qëllime të 
analizave dhe monitorimit të rrezikut operacional në nivel sistemi 
dhe për çdo bankë;

i) raporton periodikisht tek Përgjegjësi i Sektorit të Mbikëqyrjes së 
Rreziqeve.

Neni 12
Funksionet dhe detyrat e Zyrës së Mbikëqyrjes 

së Rrezikut Reputacional

1. Zyra e Mbikëqyrjes së Rrezikut Reputacional, në përmbushje të 
detyrave funksionale të Sektorit të Mbikëqyrjes së Rreziqeve të 
përcaktuara më sipër, kryen këto detyra:

a) merr pjesë në procesin e inspektimit në vend për të vlerësuar rrezikun 
reputacional, transparencën dhe çështje të parandalimit të pastrimit 
të parave për një subjekt të caktuar apo grup subjektesh;

b) në përputhje me gjetjet nga procesi i inspektimit kryen vlerësimet 
përkatëse cilësore dhe sasiore sipas metodologjisë së vlerësimit të 
rreziqeve dhe përgatit raportin përkatës;

c) inicion dhe drejton inspektime horizontale në vend për të vlerësuar 
rrezikun reputacional në tërësi apo aspekte të veçanta të tij, 
transparencën dhe çështje të parandalimit të pastrimit të parave për 
disa subjekte financiare. Në koordinim me Përgjegjësin e Sektorit:

- paraqet në kohë sa më të shpejtë rezultatet e inspektimit te Sektori 
i Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale;

- koordinon rekomandimet dhe masat e propozuara me Sektorin e 
Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale, nëse ka të tilla;

- ndjek në vazhdimësi me Sektorin e Mbikëqyrjes së Subjekteve 
Individuale mjaftueshmërinë e implementimit të rekomandimeve 
dhe masave të marra, nëse ka të tilla. 

d) monitoron në mënyrë të vazhdueshme, nëpërmjet analizave 
periodike përputhshmërinë me kërkesat e ligjit dhe akteve rregullative 
të Bankës së Shqipërisë lidhur me parandalimin e pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit, transparencën e shërbimeve 
dhe produkteve bankare etj., në nivel sistemi/grupi bankash/
banke individuale;
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e) mban korrespondencën me Autoritetin Përgjegjës për parandalimin 
e pastrimit të parave dhe koordinon bashkëpunimin me të në kuadër 
të aktiviteteve të përbashkëta, përfaqësimit të Shqipërisë përpara 
organizmave ndërkombëtare, hartimit dhe zbatimit të strategjive 
kombëtare për këtë qëllim etj.;

f) mban marrëdhënie me autoritetet e tjera monitoruese dhe rregulluese 
të transparencës dhe mbrojtjes së konsumatorit, propozon ndryshime 
apo përmirësime të kuadrit rregullator dhe metodikave në lidhje me 
vlerësimin e rrezikut reputacional dhe çështje të transparencës, në 
funksion të monitorimit sa më efikas të rrezikut reputacional në nivel 
sistemi dhe forcimin e disiplinës në treg;

g) administron të dhënat e subjekteve financiare për qëllime të 
analizave dhe monitorimit të rrezikut reputacional;

h) raporton periodikisht tek Përgjegjësi i Sektorit të Mbikëqyrjes së 
Rreziqeve.

Neni 13
Funksionet dhe detyrat e Sektorit të Mbikëqyrjes 

së Subjekteve Individuale

1. Sektori i Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale drejtohet nga 
Përgjegjësi i Sektorit të Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale, i cili 
në realizimin e detyrave funksionale ndihmohet nga Menaxherët 
e Portofolit, specialistët e përcaktuar për të ndjekur secilin prej 
portofoleve, si dhe specialistët e Zyrës së Regjistrit të Kredive.

2. Sektori i Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale realizon procesin e 
mbikëqyrjes në vazhdimësi për subjektet individuale në bashkëpunim 
me Sektorin e Mbikëqyrjes së Rreziqeve, nëpërmjet:

 
a) hartimit të strategjive mbikëqyrëse për bankat individuale, në të cilat 

përcaktohet, në bazë të profilit të rrezikut dhe klasifikimit të bankës, 
cikli i mbikëqyrjes dhe aktivitetet e parashikuara për t’u zhvilluar 
gjatë këtij cikli;

b) inspektimeve në vend (të plota ose të pjesshme), të cilat kanë për 
qëllim të vlerësojnë ekspozimin e subjekteve ndaj rreziqeve të 
ndryshme apo edhe një rreziku specifik të shënjestruar, si dhe të 
verifikojnë saktësinë e informacioneve të raportuara nga subjektet. 
Inspektimet në vend bazohen në planifikimin e kryer në përputhje 
me strategjinë e secilës bankë, por edhe në dinamikën e rreziqeve 
që shfaqen për subjektet sipas përkatësisë.
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c) analizave nga jashtë, sipas metodologjive dhe frekuencës së 
përcaktuar për këtë qëllim. Analizat nga jashtë sigurojnë mbikëqyrjen 
në vazhdimësi të subjekteve, mbështetur në të dhënat e raportuara 
në mënyrë periodike (apo me kërkesa të veçanta) prej tyre; 

d) masave korrektuese, për ndërprerjen dhe ndreqjen e shkeljeve 
të evidentuara dhe praktikave jo të shëndosha të evidentuara 
për administrimin sa më të mirë të rreziqeve, si edhe për të siguruar 
kapital të mjaftueshëm për të ushtruar aktivitet të shëndoshë dhe të 
sigurt financiar.

3. Sektori i Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale vlerëson edhe Planet 
e Rimëkëmbjes, të hartuara/raportuara nga bankat sistemike dhe 
bankat e tjera.

4. Sektori i Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale shqyrton Raportet 
e Vlerësimit të Brendshëm të Kapitalit, të cilat hartohen/raportohen 
vetëm nga bankat. Rezultatet sipas vlerësimit të brendshëm të 
kapitalit prej bankave krahasohen me vlerësimin e profilit të rrezikut 
në perspektivën e Departamentit, duke ruajtur një linjë të rregullt 
komunikimi me bankat për këtë qëllim.

5. Sektori i Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale propozon ndryshime 
apo përmirësime të kuadrit rregullator dhe metodikave në lidhje me 
vlerësimin e rreziqeve, në funksion të monitorimit sa më efikas të 
rreziqeve në nivel sistemi, grup bankash dhe për çdo bankë. 

6. Sektori i Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale bashkëpunon dhe 
koordinon me sektorët e tjerë të Departamentit të Mbikëqyrjes, me 
qëllim realizimin e detyrave dhe përmbushjen e funksioneve të 
Departamentit.

Neni 14
Funksionet dhe detyrat kryesore të Zyrës së 

Mbikëqyrjes së Bankave të Mëdha

1. Zyra e Mbikëqyrjes së Bankave të Mëdha kryen funksionet e 
mëposhtme:

a) harton strategjinë mbikëqyrëse të bankave të mëdha në përputhje 
me profilin e rrezikut dhe ciklin mbikëqyrës, bazuar në Politikën e 
Mbikëqyrjes; 

b) siguron kryerjen në kohë dhe me cilësi të analizave periodike dhe 
ad- hoc nga jashtë për bankat e mëdha;

c) organizon dhe realizon inspektimet në vend për bankat e mëdha 
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(në përputhje me aktet e brendshme rregullative të Departamentit 
të Mbikëqyrjes), duke koordinuar me Përgjegjësin e Sektorit të 
Mbikëqyrjes së Rreziqeve për krijimin e grupit të ekzaminimit dhe 
hartimin e programit të tij;

d) vlerëson rrezikun strategjik dhe organizativ për bankat e mëdha;

e) në bashkëpunim me specialistët e Sektorit të Mbikëqyrjes së 
Rreziqeve finalizon raportin e inspektimit për bankat e mëdha, 
vlerëson profilin e tyre të rrezikut, propozon masat përkatëse dhe 
ndjek zbatueshmërinë e tyre;  

f) administron fletët e punës, raportet, analizat, korrespondencat dhe 
informacionet në bazën e të dhënave, të cilat lidhen me bankat e 
mëdha;

g) përgatit opinione lidhur me kërkesat për miratime të paraqitura 
nga bankat e mëdha në bashkëpunim me Sektorin e Zhvillimit të 
Mbikëqyrjes;

h) vlerëson Planet e Rimëkëmbjes;

i) shqyrton Raportet e Vlerësimit të Brendshëm të Kapitalit dhe i krahason 
me vlerësimin e profilit të rrezikut në perspektivën e Departamentit të 
Mbikëqyrjes për bankat e mëdha;

j) siguron koordinimin dhe realizimin e aktiviteteve midis mbikëqyrësve 
vendas dhe atyre të huaj (home – host);

k) propozon përmirësimin e metodave dhe praktikave mbikëqyrëse; 

l) raporton periodikisht tek Përgjegjësi i Sektorit të Mbikëqyrjes së 
Subjekteve Individuale.

Neni 15
Funksionet dhe detyrat kryesore të Zyrës së 

Mbikëqyrjes së Bankave të Mesme 

1. Zyra e Mbikëqyrjes së Bankave të Mesme kryen funksionet e 
mëposhtme:

a) harton strategjinë mbikëqyrëse të bankave të mesme, në përputhje 
me profilin e rrezikut dhe ciklin mbikëqyrës, bazuar në Politikën e 
Mbikëqyrjes; 

b) siguron kryerjen në kohë dhe me cilësi të analizave periodike dhe 
ad- hoc nga jashtë për bankat e mesme;
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c) organizon dhe realizon inspektimet në vend për bankat e mesme 
në përputhje me aktet e brendshme rregullative të Departamentit 
të Mbikëqyrjes, duke koordinuar me Përgjegjësin e Sektorit të 
Mbikëqyrjes së Rreziqeve për krijimin e grupit të ekzaminimit dhe 
hartimin e programit të tij;

d) vlerëson rrezikun strategjik dhe organizativ për bankat e mesme;

e) në bashkëpunim me specialistët e Sektorit të Mbikëqyrjes së 
Rreziqeve finalizon raportin e inspektimit të bankave të mesme, 
vlerëson profilin e tyre të rrezikut, propozon masat përkatëse dhe 
ndjek zbatueshmërinë e tyre;

f) administron fletët e punës, raportet, analizat, korrespondencat dhe 
informacionet në bazën e të dhënave, të cilat lidhen me bankat e 
mesme;

g) përgatit opinione lidhur me kërkesat për miratime të paraqitura 
nga bankat e mesme në bashkëpunim me Sektorin e Zhvillimit të 
Mbikëqyrjes;

h) vlerëson Planet e Rimëkëmbjes;

i) shqyrton Raportet e Vlerësimit të Brendshëm të Kapitalit dhe i krahason 
me vlerësimin e profilit të rrezikut në perspektivën e Departamentit të 
Mbikëqyrjes për bankat e mesme;

j) siguron koordinimin dhe realizimin e aktiviteteve midis mbikëqyrësve 
vendas dhe atyre të huaj (home – host); 

k) propozon përmirësimin e metodave dhe praktikave mbikëqyrëse; 

l) raporton periodikisht tek Përgjegjësi i Sektorit të Mbikëqyrjes së 
Subjekteve Individuale.

Neni 16
Funksionet dhe detyrat kryesore të Zyrës së Mbikëqyrjes 

së Bankave të Vogla dhe Subjekteve të Tjera 

1. Zyra e Mbikëqyrjes së Bankave të Vogla dhe Subjekteve të Tjera 
kryen funksionet e mëposhtme:

a) harton strategjinë mbikëqyrëse të bankave të vogla në përputhje 
me profilin e rrezikut dhe ciklin mbikëqyrës, bazuar në Politikën e 
Mbikëqyrjes; 
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b) siguron kryerjen në kohë dhe me cilësi të analizave periodike dhe 
ad hoc nga jashtë për bankat e vogla dhe subjektet e tjera që ka 
në portofol;

c) organizon dhe realizon inspektimet në vend për bankat dhe 
subjektet e tjera që ka në portofol në përputhje me aktet e brendshme 
rregullative të Departamentit të Mbikëqyrjes, duke koordinuar me 
Përgjegjësin e Sektorit të Mbikëqyrjes së Rreziqeve për të krijuar 
grupin e ekzaminimit dhe hartuar programin përkatës; 

d) vlerëson rrezikun strategjik dhe organizativ për bankat e vogla;

e) në bashkëpunim me specialistët e Sektorit të Mbikëqyrjes së 
Rreziqeve finalizon raportin e inspektimit të bankave të vogla 
apo subjektit, vlerëson profilin e rrezikut të tyre, propozon masat 
përkatëse dhe ndjek zbatueshmërinë e tyre; 

f) administron fletët e punës, raportet, analizat, korrespondencat dhe 
informacionet në bazën e të dhënave, të cilat lidhen me bankat dhe 
subjektet që ndjek;

g) përgatit opinione lidhur me kërkesat për miratime të paraqitura 
nga bankat dhe subjektet që ndjek në bashkëpunim me Sektorin e 
Zhvillimit të Mbikëqyrjes;

h) shqyrton Raportet e Vlerësimit të Brendshëm të Kapitalit dhe i krahason 
me vlerësimin e profilit të rrezikut në perspektivën e Departamentit të 
Mbikëqyrjes për bankat dhe subjektet që ndjek; 

i) vlerëson Planet e Rimëkëmbjes;

j) siguron koordinimin dhe realizimin e aktiviteteve midis mbikëqyrësve 
vendas dhe atyre të huaj (home – host); 

k) propozon përmirësimin e metodave dhe praktikave mbikëqyrëse; 

l) raporton periodikisht tek Përgjegjësi i Sektorit të Mbikëqyrjes së 
Subjekteve Individuale.

Neni 17
Funksionet dhe detyrat e Zyrës së Regjistrit të Kredisë

1. Zyra e Regjistrit të Kredisë, kryen detyrat si më poshtë:

a) përgjigjet ndaj kërkesave individuale të subjekteve kredimarrëse mbi 
raportet e tyre të kredisë apo rishikimit të të dhënave që mbahen në 
Regjistrin e Kredive, si edhe ndaj subjekteve të tjera që e përfitojnë 
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këtë të drejtë me ligj;

b) monitoron dhe zgjidh problemet që lidhen me korrigjimin dhe 
saktësimin e të dhënave personale dhe financiare të kredimarrësve, 
që mbahen në Regjistrin e Kredive;

c) përpunon të dhënat e portofolit të kredive të raportuara në mënyrë 
që të sigurojë informacionin e nevojshëm për kryerjen e analizave 
të ndryshme, periodike dhe të veçanta, të cilat mund të kërkohen 
nga Përgjegjësi i Sektorit të Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale, 
Përgjegjësi i Sektorit të Mbikëqyrjes së Rreziqeve, Zëvendësdrejtori, 
Drejtori i Departamentit, Administratorët e Bankës së Shqipërisë 
ose nga Këshilli Mbikëqyrës me qëllim njohjen e tendencave të 
treguesve të ndryshëm të aktivitetit kreditues;

d) sinjalizon Përgjegjësin e Sektorit të Mbikëqyrjes së Subjekteve 
Individuale, Përgjegjësin e Sektorit të Mbikëqyrjes së Rreziqeve, 
Zëvendësdrejtorin dhe Drejtorin e Departamentit për çdo zhvillim 
apo tendencë negative që mund të identifikohet në lidhje me 
portofolin e kredive për banka të caktuara apo sistemin në tërësi;

e) administron dhe përgatit përgjigjet e nevojshme për korrespondencën 
që i drejtohet asaj nga brenda ose jashtë Bankës së Shqipërisë ose 
që del prej saj, në kuadër të funksionit që kryen;

f) ndjek dhe bashkëpunon me subjektet financiare për zgjidhjen e 
problemeve mbi të dhënat që raportohen, duke siguruar shërbimin 
e nevojshëm në lidhje me çështje të performancës së bazës së të 
dhënave të Regjistrit të Kredive;

g) brenda natyrës së punës së saj, ndërmerr nisma për përmirësimin 
e standardeve dhe praktikave të veprimtarive që kryen, si dhe 
përmirësimit në vazhdimësi të sistemit teknologjik të Regjistrit të 
Kredive me qëllim që t’u përgjigjet kërkesave në rritje të kredimarrësve 
apo bankave si subjekte përdoruese, funksionit mbikëqyrës, por 
edhe funksioneve të tjera të Bankës së Shqipërisë për përgatitjen e 
analizave të ndryshme;

h) merr pjesë në inspektimet në vend ndaj bankave dhe subjekteve 
të tjera financiare me qëllim verifikimin e saktësisë së raportimeve 
të kryera prej tyre  në Regjistrin e Kredive, zbatimin e kërkesave 
rregullative dhe mbarëvajtjen e këtij procesi në përgjithësi, 
dhe bashkërendon me Përgjegjësin e Sektorit të Mbikëqyrjes së 
Subjekteve Individuale dhe Menaxherët përkatës të Portofolit për 
hartimin e rekomandimeve dhe masave për të korrektuar në kohën 
e duhur problematikën e vrojtuar sipas rastit. Ndjekja e zbatimit të 
tyre kryhet duke vënë në dijeni edhe Menaxherin e Portofolit;
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i) raporton periodikisht tek Përgjegjësi i Sektorit të Mbikëqyrjes së 
Subjekteve Individuale. 

Neni 18
Funksionet dhe detyrat e Sektorit të Zhvillimit të Mbikëqyrjes

1. Sektori i Zhvillimit të Mbikëqyrjes drejtohet nga Përgjegjësi i Sektorit 
të Zhvillimit të Mbikëqyrjes, i cili në realizimin e detyrave funksionale 
ndihmohet nga përgjegjësit e zyrave dhe specialistët e sektorit. 

2. Sektori i Zhvillimit të Mbikëqyrjes ka në përbërjen e tij Zyrën e 
Licencimit, Zyrën e Rregullimit dhe Zyrën e Metodologjisë.

3. Sektori i Zhvillimit të Mbikëqyrjes bashkëpunon dhe koordinon me 
sektorët e tjerë të Departamentit të Mbikëqyrjes me qëllim realizimin 
e detyrave dhe përmbushjen e funksioneve të Departamentit. Ky 
Sektor bashkëpunon me Sektorin e Mbikëqyrjes së Rreziqeve dhe 
Sektorin e Mbikëqyrjes së Subjekteve Individuale, në veçanti në 
funksion të realizimit me efektivitet të praktikave licencuese dhe 
miratimeve paraprake, si dhe të harmonizimit të procesit të hartimit 
dhe rishikimit të akteve rregullative dhe metodave e praktikave 
mbikëqyrëse. 

4. Sektori i Zhvillimit të Mbikëqyrjes:

a) shqyrton dhe verifikon plotësimin e kërkesave ligjore dhe/ose 
rregullative për licencimin e subjekteve në ushtrimin e veprimtarive 
bankare dhe financiare, si dhe përgatit opinionin dhe rekomandimet 
përkatëse për mënyrën e trajtimit, për miratimin, refuzimin e kërkesave 
për licencime dhe/ose miratime dhe për shfuqizimin e miratimeve 
paraprake ose revokimin e licencave etj.; 

b) harton dhe rishikon kuadrin rregullativ të mbikëqyrjes bankare, 
në harmoni me standardet ndërkombëtare për një mbikëqyrje të 
kujdesshme dhe efektive të fokusuar drejt rrezikut dhe bën interpretime 
mbi zbatimin e këtij kuadri, bazuar në kërkesat e ndryshme që vijnë 
nga subjektet etj.; dhe

c) standardizon metodologjitë për zbatimin e standardeve të Komitetit të 
Bazelit dhe të direktivave evropiane mbi zhvillimin dhe përmirësimin 
e praktikave, metodologjisë e modeleve të mbikëqyrjes bankare. 

Neni 19
Funksionet dhe detyrat kryesore të Zyrës së Licencimit
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1. Zyra e Licencimit kryen detyrat si më poshtë:

a) siguron dhe verifikon saktësinë dhe plotësinë e dokumentacionit të 
paraqitur në Bankën e Shqipërisë për marrjen e licencës si bankë, 
degë e një banke të huaj, subjekt financiar jobankë, zyrë e këmbimit 
valutor, shoqëri e kursim-kreditit apo union i tyre etj.;

b) mbledh dhe përpunon dokumentacionin e kërkesave të aplikuesve 
ose të subjekteve për:

- miratim paraprak për licencë;
- licencim;
- zgjerim të rrjetit;
- ndryshim të emrit;
- ndryshim të pronësisë;
- investime në kapitalin e shoqërive tregtare;
- shkrirje, bashkime apo transformime të veprimtarisë;
- miratim të administratorëve të bankave;
- miratim të ekspertit kontabël të autorizuar të bankave; dhe
- të tjera, sipas kuadrit ligjor në fuqi dhe rregullativ në fuqi.

c) siguron dhe verifikon saktësinë dhe plotësinë e dokumentacionit të 
paraqitur dhe konsulton aplikuesin ose subjektin;

d) konsulton me Departamentin Juridik, saktësinë dhe vlefshmërinë 
e dokumentacionit final të paraqitur nga aplikuesi ose subjekti. 
Bashkëpunon me departamentet e tjera të Bankës së Shqipërisë 
dhe me institucione të tjera, në funksion të kryerjes së rolit të saj;

e) përgatit opinionin dhe rekomandimet përkatëse për trajtimin, 
miratimin, refuzimin e kërkesave (për licencime dhe/ose miratime), 
si edhe për shfuqizimin e miratimeve paraprake ose revokimin e 
licencave, të cilat sipas nivelit të vendimmarrjes paraqiten te Drejtori 
i Departamentit, administratorët dhe në Këshillin Mbikëqyrës;

f) mban regjistrat qendrorë me të dhëna për subjektet e licencuara 
dhe për ata të cilëve iu është revokuar licenca, duke regjistruar 
të gjitha kërkesat e përcaktuara në ligj. Një kopje e regjistrit të 
bankave dërgohet për t’u mbajtur për konsultim publik në çdo degë 
të Bankës së Shqipërisë;

g) administron dhe përgatit përgjigjet e nevojshme për korrespondencën 
nga brenda ose jashtë Bankës ose që del prej saj, në kuadër të 
funksionit licencues dhe detyrave të tjera që kryen; dhe

h) brenda natyrës së punës së saj, ndërmerr iniciativa për përmirësimin 
e akteve nënligjore për licencimin ose dhënien e lejeve të ndryshme, 
si edhe realizon veprimtari të tjera të parashikuara në planet e punës 
së departamentit, të ngarkuara nga drejtuesit e tij.
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Neni 20
Funksionet dhe detyrat kryesore të Zyrës së Rregullimit

1. Zyra e Rregullimit kryen detyrat si më poshtë:

a) harton projekte të udhëzimeve dhe të rregulloreve që lidhen me 
funksionin licencues dhe mbikëqyrës të veprimtarisë së subjekteve të 
licencuara;

b) bën rishikime të akteve rregullative mbështetur në përmirësimin 
e standardeve ndërkombëtare për një mbikëqyrje efektive, të 
direktivave evropiane dhe të praktikave më të mira në fushën e 
mbikëqyrjes bankare, duke konsideruar edhe zhvillimet e tregut dhe 
problematikat e gjetjet lidhur me zbatimin e këtyre akteve;

c) bën interpretime të kërkesave të ndryshme që vijnë nga subjektet 
lidhur me zbatimin e kuadrit rregullativ brenda kompetencave dhe 
funksionit të departamentit;

d) brenda natyrës së punës së saj, ndërmerr nisma për përmirësimin e 
punës që kryen, si edhe realizon veprimtari të tjera të parashikuara 
në planet e punës së departamentit, të ngarkuara nga drejtuesit; dhe 

e) administron dhe përgatit përgjigjet e nevojshme për korrespondencën 
nga brenda ose jashtë Bankës së Shqipërisë, në kuadër të funksionit 
rregullues që kryen.

Neni 21
Funksionet dhe detyrat kryesore të Zyrës së Metodologjisë 

1. Zyra e Metodologjisë, kryen detyrat si më poshtë:

a) analizon dhe vlerëson problemet që dalin nga praktika mbikëqyrëse, 
si dhe propozimet nga strukturat e Departamentit për zhvillimin dhe 
përmirësimin e praktikave dhe metodologjisë mbikëqyrëse;

b) grumbullon informacion mbi eksperiencat dhe metodologjitë 
mbikëqyrëse, të cilat janë provuar dhe konsoliduar nga praktika;

c) në bashkëpunim me strukturat e tjera të Departamentit përgatit 
projektet për zgjidhjen e problemeve dhe zhvillimin e përmirësimin 
e praktikave dhe metodologjisë mbikëqyrëse, bazuar edhe në 
Strategjinë e Zhvillimit të Departamentit të Mbikëqyrjes;

d) siguron në vazhdimësi zhvillimin e mbikëqyrjes paralel me ritmin 
e ndryshimeve që ndodhin në sektorin bankar, me zhvillimet në 
legjislacionin dhe direktivat e adoptuara nga Bashkimi Evropian për 
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bankat dhe subjektet e tjera financiare jobanka etj.;

e) organizon seanca të brendshme trajnimi për çështje të rëndësishme 
që lidhen me zhvillimin e praktikave dhe metodologjisë mbikëqyrëse, 
duke shërbyer edhe si qendër trajnimi për departamentin, me 
qëllim prezantimin dhe njohjen edhe me zhvillimet në standardet 
ndërkombëtare të mbikëqyrjes, të akteve të reja rregullative të 
miratuara, si për punonjësit e rinj, ashtu edhe për të gjithë stafin etj.

Neni 22
Përmbushja e detyrave të njësive përbërëse të Departamentit

1. Drejtori, në rastet kur e çmon të arsyeshme, ngarkon punonjësit e një 
prej njësive përbërëse me përmbushjen e detyrave të cilat janë në 
kompetencë të një njësie tjetër, me qëllim realizimin e plotë dhe në 
kohë të detyrave të planifikuara të Departamentit.

2. Punonjësit e çdo njësie në Departament ngarkohen nga Drejtori apo 
Zëvendësdrejtori i Departamentit për të marrë pjesë në inspektimet 
në vend të subjekteve, me qëllim njohjen nga afër të problematikave 
lidhur me procesin mbikëqyrës, që i shërben thellimit të njohurive të 
tyre sipas fushave përkatëse. 

Neni 23
Detyrat e Drejtorit të Departamentit 

1. Drejtori i Departamentit kryen detyrat si më poshtë:

a) organizon, drejton dhe mundëson kushte normale për kryerjen e 
punës në Departament, me qëllim përmbushjen e plotë dhe brenda 
afateve të detyrave;

b) përcakton mënyrën e përmbushjes së detyrave dhe procedurat për 
zgjidhjen e çështjeve të rëndësishme në Departament;

c) përcakton dhe vlerëson proceset mbikëqyrëse me qëllim dhënien e 
sigurisë së arsyeshme mbi zbatueshmërinë e legjislacionit, akteve 
nënligjore dhe marrëdhënien e Departamentit me palë të treta; 

d) mbikëqyr cilësinë, sasinë dhe përmbushjen brenda afateve të 
detyrave të Departamentit;

e) informon Guvernatorin mbi realizimin e detyrave kryesore të 
departamentit dhe administratorët e tjerë në rastet kur kërkohet nga 
këta të fundit;
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f) Informon Guvernatorin/ administratorët e tjerë për zhvillime të 
ndryshme me impakt të lartë në sistem;

g) përfaqëson Departamentin në marrëdhëniet me organet e tjera të 
brendshme të Bankës, me departamente të tjera dhe me subjekte të 
tjera;

h) përfaqëson Departamentin në marrëdhënie me autoritete homologe 
mbikëqyrëse brenda dhe jashtë vendit; 

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

j) realizon detyra dhe përgjegjësi të tjera, të përcaktuara në Statut, 
manualin e punës dhe në akte të tjera të Bankës; dhe

k) bashkëpunon me departamentet dhe njësitë e tjera organizative të 
Bankës.

2. Në bashkëpunim me Zëvendësdrejtorin:

a) organizon punën e njësive përbërëse të Departamentit;

b) analizon mbarëvajtjen e përmbushjes së detyrave dhe siguron 
kushtet për funksionimin e duhur të njësive përbërëse;

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

d) përcakton nevojat e punonjësve të Departamentit për kualifikime;

e) finalizon vlerësimin e performancës së punonjësve të Departamentit.

Neni 24
Detyrat e Zëvendësdrejtorit

Zëvendësdrejtori ka për detyrë:

a) të përcaktojë mënyrën e përmbushjes së detyrave të Departamentit 
nga njësitë përbërëse të tij;

b) të kontrollojë dhe të vlerësojë paraprakisht rezultatet e punës së 
punonjësve të Departamentit, si dhe të informojë Drejtorin në lidhje 
me këto rezultate;
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c) të konfirmojë me shkrim dokumentet e hartuara nga Sektorët 
e Departamentit, të cilat i paraqiten për nënshkrim Drejtorit të 
Departamentit;

d) të bashkërendojë bashkëpunimin midis njësive përbërëse të 
Departamentit, me departamentet e tjera dhe me njësitë e tjera 
organizative;

e) te përcaktojë mënyrat e punës, të japë instruksione dhe ndihmë të 
domosdoshme për vartësit me qëllim përmbushjen e detyrave; 

f) të kryejë detyra të tjera të caktuara nga Drejtori i Departamentit. 

Neni 25
Detyrat e përgjegjësve të sektorëve dhe përgjegjësve të zyrave

1. Përgjegjësit e sektorëve kryejnë detyrat si më poshtë:

a) mundësojnë kushte normale për funksionimin efektiv të sektorëve që 
drejtojnë;

b) analizojnë kryerjen e detyrave, informojnë Zëvendësdrejtorin dhe 
Drejtorin mbi punën e kryer si dhe paraqesin opinione në lidhje me 
to;

c) kontrollojnë, analizojnë dhe informojnë mbi rezultatet e punës të 
punonjësve në varësi të tyre;

d) përcaktojnë procedurat dhe mënyrat e punës, japin instruksione 
dhe ndihmën e domosdoshme për vartësit e tyre, në funksion të 
përmbushjes së detyrave;

e) paraqesin për nënshkrim tek Zëvendësdrejtori dhe Drejtori manualet 
e vendit të punës të vartësve të tyre dhe manualet e veprimeve 
financiare, të cilat miratohen nga administratorët;

f) zbatojnë detyrat e ngarkuara sipas rregulloreve në fuqi, manualit 
përkatës të vendit të punës, si dhe planeve të punës të miratuara 
nga administratorët, nënshkruajnë dokumentet e hartuara nga 
punonjësit që kanë në varësi të tyre, të cilat i paraqiten për nënshkrim 
Zëvendësdrejtorit dhe Drejtorit;

g) mbikëqyrin respektimin nga vartësit e tyre, të kuadrit rregullativ të 
Bankës dhe vlerësojnë performancën e tyre;

h) identifikojnë nevojat e punonjësve në varësi për kualifikime;
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i) kryejnë detyra të tjera të caktuara nga Zëvendësdrejtori ose Drejtori. 

2. Përgjegjësit e zyrave kanë për detyrë të:

a) informojnë drejtpërdrejt përgjegjësit e sektorëve përkatës, si dhe 
Zëvendësdrejtorin dhe Drejtorin, sipas kërkesës së tyre;

b) nënshkruajnë dhe i paraqesin për nënshkrim Përgjegjësit të Sektorit 
përkatës dokumentet e hartuara nga punonjësit e zyrave; dhe 

c) zbatojnë detyrat e ngarkuara sipas manualit përkatës të punës, të 
miratuar nga administratorët;

d) vlerësojnë performancën e punonjësve në varësi; 

e) identifikojnë nevojat e punonjësve në varësi për kualifikime;

f) përcaktojnë mënyrat e punës, japin instruksione dhe ndihmën e 
domosdoshme për vartësit e tyre për përmbushjen e detyrave; 

g) kryejnë detyra të tjera të caktuara nga Drejtori i Departamentit. 

Neni 26
Funksionet dhe detyrat e Menaxherit të Portofolit

 Menaxheri i Portofolit kryen detyrat si më poshtë:

a) siguron përmbushjen e funksioneve të Sektorit të Mbikëqyrjes së 
Subjekteve Individuale dhe të zyrave përkatëse, në përputhje me 
karakteristikat e subjekteve që ka në portofol;

b) kryen organizimin dhe shpërndarjen/delegimin e detyrave tek 
specialistët e përcaktuar për ndjekjen e portofolit përkatës, si dhe 
kërkon bashkëpunimin e njësive të tjera kur e gjykon të nevojshme 
për përmbushjen e funksioneve të mësipërme;

c) orienton inspektorët gjatë inspektimit dhe specialistët gjatë kryerjes 
së analizave, si dhe jep vlerësime për punën e tyre;

d) rishikon dhe konfirmon të gjitha dokumentet që përgatisin specialistët 
e përcaktuar për ndjekjen e portofolit përkatës; 

e) zbaton detyrat e ngarkuara sipas manualit përkatës të punës, të 
miratuar nga administratorët;

f) raporton periodikisht tek Përgjegjësi i Sektorit të Mbikëqyrjes së 
Subjekteve Individuale;
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g) vlerëson performancën e punonjësve në vartësi; 

h) identifikon nevojat e punonjësve në varësi për kualifikime.

Neni 27
Detyrat e specialistit të Departamentit

Specialisti i Departamentit të Mbikëqyrjes, kryen detyrat si më poshtë:

a) zbaton detyrat e ngarkuara sipas rregulloreve në fuqi, manualit 
përkatës të vendit të punës, si dhe planeve të punës të miratuara 
nga Drejtori;

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

c) njeh hollësisht fushën e veprimtarisë së njësisë përbërëse ku ai punon 
dhe të Departamentit në përgjithësi;

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

e) respekton kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, të zbatueshëm në 
Bankë; dhe

 
f) respekton rregullat e etikës në kontaktet zyrtare me eprorët dhe 

kolegët, si dhe përfaqëson në mënyrën e duhur Departamentin dhe 
Bankën e Shqipërisë.

Neni 28
Marrëdhëniet midis njësive përbërëse të Departamentit

Drejtori, Zëvendësdrejtori dhe përgjegjësit e sektorëve bashkëpunojnë 
ndërmjet tyre, me qëllim realizimin e detyrave të planifikuara dhe atyre 
shtesë 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 i takon njësisë përgjegjëse për kryerjen e detyrës;

b) vënë në dispozicion materialet dhe japin ndihmën e domosdoshme 
për njësitë e tjera të Departamentit për përmbushjen e detyrave; dhe
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c) bashkëpunojnë në krijimin e marrëdhënieve të duhura të punës në 
Departament.

Neni 29
Marrëdhëniet me departamentet, institucionet e 

tjera dhe format e bashkëpunimit

1. Me qëllim përmbushjen e detyrave në përputhje me dispozitat 
ligjore dhe nënligjore të Bankës, Departamenti bashkëpunon me:

a) departamente të tjera të Bankës;

b) institucione të tjera vendase që veprojnë në industrinë bankare dhe 
financiare, si dhe në rregullimin dhe mbikëqyrjen e tregut financiar;

c) institucione të huaja, të cilat kanë investuar në tregun bankar dhe 
financiar shqiptar, si dhe autoritetet mbikëqyrëse të tyre; dhe

d) palët e treta të kontraktuara dhe/ose të ftuara (asistencë teknike) me 
qëllim zhvillimin e mbikëqyrjes së subjekteve që ushtrojnë veprimtari 
bankare dhe financiare. 

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:

- Drejtorit me drejtorët e departamenteve të tjera;
- zëvendësdrejtorëve dhe përgjegjësve të sektorëve dhe të zyrave 

me homologët e tyre në departamentet e tjera; dhe
- specialistëve të Departamentit me specialistë të departamenteve 

të tjera;

b) përcjelljes së ndërsjellë të informacionit; 

c) pjesëmarrjes në projekte dhe grupe pune; dhe

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

3. Për çdo formë bashkëpunimi vihet në dijeni paraprakisht dhe/ose 
merret miratimi i Drejtorit dhe Zëvendësdrejtorit përkatës. 

4. Për çdo formë bashkëpunimi, hartohet informacioni përkatës 
lidhur me ecurinë dhe rezultatin e bashkëpunimit, i cili ruhet në 
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Departament, në njësinë e cila ka marrë nismën ose ka marrë pjesë 
drejtpërdrejt në bashkëpunim.

KREU IV
DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 30
Zbatimi

1. Ngarkohen punonjësit e Departamentit për zbatimin e kësaj 
rregulloreje dhe të akteve të tjera të miratuara në zbatim të saj. 
Punonjësit e tjerë të Bankës janë të detyruar të respektojnë përcaktimet 
e kësaj rregulloreje. 

2. Në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore të Bankës së Shqipërisë, 
punonjësit e departamentit ruajnë konfidencialitetin dhe nuk përhapin 
informacionin e klasifikuar si “sekret bankar” ose “sekret shtetëror”, 
të prodhuar ose në administrim të Bankës, për shkak të detyrës në 
Bankë dhe për qëllim të përfitimeve personale ose në favor të të 
tretëve, si dhe zbatojnë rregullat e etikës dhe konfliktit të interesit.

3. Manualet e vendit të punës për çdo pozicion, mbështetur në këtë 
rregullore, miratohen nga Administratori Përgjegjës.

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 46, datë 30.3.2016

PËR 
DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR KRYERJEN E VEPRIMTARIVE 

SHTESË NGA BANKA NDËRKOMBËTARE TREGTARE SH.A.

Në bazë të nenit 12, shkronja “a”, nenit 43, shkronja “e” të ligjit nr.8269, 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë“, i ndryshuar; nenit 23, pikat 
1 dhe 3, nenit 24, pika 1, shkronja “ç”, dhe nenit 54 pika 2 shkronja 
“dh” nënpika “v” të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si dhe rregullores “Për licencimin 
dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe degëve të bankave të huaja 
në Republikën e Shqipërisë” miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 
nr.14, datë 11.03.2009, e ndryshuar; me propozim të Departamentit 
të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të japë miratimin paraprak për kryerjen nga Banka Ndërkombëtare 
Tregtare sh.a. të veprimtarive financiare shtesë, si më poshtë:

- ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve, si dhe;
- tregtimin për llogari të saj, qoftë dhe në një këmbim valutor, në 

një treg të vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, të letrave me vlerë 
të transferueshme.

2. Autorizohet Guvernatori i Bankës së Shqipërisë të bëjë ndryshimet 
përkatëse në aneksin e licencës së Bankës Ndërkombëtare Tregtare 
sh.a., në zbatim të pikës 1 të këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes me ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 
në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë, si dhe në Buletinin 
Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.
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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. 47, datë 30.3.2016

PËR 
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR LICENCIMIN DHE 
USHTRIMIN E VEPRIMTARISË NGA SUBJEKTET FINANCIARE 

JOBANKA”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 1, pika 4, shkronja “b”, nenit 43, 
shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e 
Shqipërisë” i ndryshuar; të nenit 4, pika 46 dhe të nenit 126 të ligjit nr. 
9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; të nenit 194, pika 4 të ligjit nr.52/2014, datë 22.05.2014 
“Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë, me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga 
subjektet financiare jobanka”, miratuar me vendimin nr.1, datë 
17.01.2013 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, të 
bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a)  Shkronja “d”, e nenit 1, shfuqizohet.

b)  Pas shkronjës “b”, të nenit 2, shtohet shkronja “c” me përmbajtjen 
e mëposhtme:

 “nenit 194, pika 4 të ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 
“Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”.

c)  Në nenin 3, pas togfjalëshit “subjektet financiare jobanka” hiqet 
togfjalëshi “dhe agjentët e tyre”.
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d)  Përmbajtja e nenit 4 ndryshon si më poshtë vijon:
 

i. Në shkronjën “c” të pikës 2, para togfjalëshit “personi juridik”, 
shtohet togfjalëshi “personi fizik ose”.

ii. Pas shkronjës “h” të pikës 2, shtohen shkronjat “i”, “j” dhe “k” me 
përmbajtje si më poshtë:

“i)  “blerja e kredisë” – do të konsiderohet si një nga format e 
kredidhënies; 

j)  “subjekt financiar jobankë që blen kredi me probleme” - është 
subjekti, i cili 100 për qind të portofolit të kredisë e ka të përbërë 
nga kredi me probleme të blera nga banka ose subjekte të 
tjera financiare të licencuara nga Banka e Shqipërisë; 

k) “kredi me probleme” – do të ketë kuptimin e parashikuar 
sipas rregullores “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga 
bankat dhe degët e bankave të huaja” dhe rregullores “Për 
administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare 
jobanka””.

e)  Përmbajtja e nenit 5 ndryshon si më poshtë vijon:

i)  shkronja “c” e pikës 1, ndryshon me përmbajtje si më poshtë:

 “licencimin e institucionit të parasë elektronike, në përputhje me 
dispozitat e kësaj rregulloreje, i  cili përveç emetimit të parasë 
elektronike mund të ushtrojë edhe një ose disa nga veprimtaritë 
financiare të mëposhtme: 

i. të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave; 
ii. këmbimin valutor; si dhe 
iii. shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera 

ndihmëse për veprimtaritë financiare për të cilat është 
licencuar”,

ii)  shkronja “d” e pikës 1 shfuqizohet;

iii)  Pas pikës 3 shtohen pikat  4, 5 dhe 6 me përmbajtjet e 
mëposhtme:

“4. Subjektet financiare jobanka mund të ushtrojnë veprimtarinë 
financiare të shërbimeve të pagesave dhe të transferimit të 
parave, nëpërmjet një ose më shumë agjentëve.

5. Institucionet e parasë elektronike nuk mund të emetojnë para 
elektronike nëpërmjet agjentëve, por mund të shpërndajnë dhe/
ose të ripaguajnë fondet nëpërmjet një ose më shumë agjentëve, 
të cilët veprojnë për llogari të tij.

6.  Subjektet sipas pikave 4 dhe 5 të këtij neni, janë përgjegjëse 
për zgjedhjen dhe identifikimin e agjentëve, si dhe sigurojnë 
informacionin për:
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a) emrin, NUIS1 dhe adresën e agjentit;
b) emrin dhe numrin e identifikimit të administratorëve dhe 

personave përgjegjës për kryerjen e veprimtarive në emër 
dhe për llogari të subjekteve; 

c) pastërtinë penale dhe integritetin e personave sipas 
shkronjës “b”.”

f)  Përmbajtja e nenit 6 ndryshon si më poshtë vijon:

i) Pika 3 ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme:

 “Përjashtimisht nga përcaktimi i shkronjës “a” të pikës 1 të këtij 
neni, kapitali fillestar minimal i kërkuar për subjektet financiare 
jobanka që blejnë kredi me probleme është 50,000,000 
(pesëdhjetë milionë) lekë.”;

ii) Pika 6 ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme:

 “Çdo pagesë e kapitalit fillestar minimal, çdo shtesë e mëvonshme 
e tij, si dhe çdo ndryshim në strukturën e kapitalit shoqërohet 
me paraqitjen në Bankën e Shqipërisë të informacionit lidhur 
me burimin e krijimit të këtij kapitali, sipas dokumentacionit 
të përcaktuar në shkronjën “g” të pikës 2 të nenit 8 të kësaj 
rregulloreje.”.

g)  Pika 2 e nenit 7 ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme:

 “Licenca e subjektit financiar jobankë përfshin emrin tregtar të 
subjektit, numrin dhe datën e lëshimit të saj, si edhe ka si pjesë 
përbërëse të saj aneksin e veprimtarive financiare, për të cilat 
subjekti licencohet.”

h)  Përmbajtja e nenit 8 ndryshon si më poshtë vijon:

i) Në pikën 1, pas togfjalëshit “nga një person i autorizuar 
ligjërisht prej tyre” shtohet togfjalëshi “(sipas formularit nr. 1 të 
kësaj rregulloreje).”;

ii) Në pikën 2, shkronjat “b”, “c” dhe “e”, shfuqizohen;
iii) Pas nënpikës “vii” të pikës 2, të shkronjës “j”, shtohet nënpika 

“viii” me përmbajtjen e mëposhtme:

 “në rastin kur individi i propozuar për administrator është një 
shtetas i huaj, përveç dokumentacionit të parashikuar më 
sipër, në rast se është e aplikueshme, paraqet në Bankën 
e Shqipërisë lejen e tij të qëndrimit dhe të punës, në bazë 

1  Numri përkatës i identifikimit të personit të tatueshëm.
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dhe për zbatim të ligjit nr. 9959, datë 17.7.2008 “Për të 
huajt”, i ndryshuar.”;

iv) Në nënpikën  “viii” të shkronjës “k”, të pikës 2, togfjalëshi 
“formulari nr.6” zëvendësohet me togfjalëshin “formulari nr. 7”;

v) Paragrafi i dytë, i shkronjës “l”, të pikës 2, ndryshohet me 
përmbajtjen e mëposhtme:  

 “sistemin e kontrollit të brendshëm, duke përfshirë procedura 
efektive administrative të kontrollit të brendshëm, dhe në veçanti, 
procedurat që do të përdoren nga agjentët, për sigurimin 
e përputhshmërisë me kërkesat ligjore dhe rregullative për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.”.

i)  Pika 3 e nenit 12 ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme:

 “Banka e Shqipërisë regjistron në regjistrin e subjekteve financiare 
jobanka listën e agjentëve me të dhënat e këtyre të fundit, të 
dërguara nga subjektet financiare jobanka sipas formularit nr. 
10 të kësaj rregulloreje.”;

j)  Përmbajtja e nenit 16 ndryshon si më poshtë vijon:

i) Pas shkronjës “d”, të pikës 1, shtohet shkronja “e” me përmbajtjen 
e mëposhtme:

 “të kryejë veprimtarinë si agjent në sigurime.”;

ii) Pas pikës 2 shtohet pika 3 me përmbajtjen e mëposhtme:

 “Banka e Shqipërisë ndërpret procedurat e shqyrtimit të kërkesës 
për miratimin paraprak, sipas pikës 1 të këtij neni në rast se të 
dhënat dhe/ose dokumentacioni i kërkuar nuk plotësohet nga 
subjekti brenda 6 (gjashtë) muajve pas datës së aplikimit fillestar. 
Në rast të ndërprerjes së procedurës së shqyrtimit të kërkesës 
për miratimin paraprak, sipas pikës 1 të këtij neni, Banka e 
Shqipërisë njofton me shkrim subjektin.”.

k)  Përmbajtja e nenit 17 ndryshon si më poshtë vijon:

i) Në pikën 1, togfjalëshi “të parashikuara në shkronjat “b”, “c” 
dhe “d” zëvendësohet me togfjalëshin “të parashikuara në 
shkronjat “b”, “c”, “d” dhe “e”;

ii) Pas shkronjës “c”, të pikës 1, shtohet shkronja “d” me përmbajtjen 
e mëposhtme:
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“ për kryerjen e veprimtarisë si agjent në sigurime:

i. vendimin e organit vendimmarrës të shoqërisë për ushtrimin e 
veprimtarisë;

ii. ekstraktin e regjistrit tregtar të lëshuar nga QKR-ja, në të cilin të 
jetë përcaktuar veprimtaria e kërkuar; dhe

iii. plan biznesin për tre vitet e ardhshme nga veprimtaria.”.

l)  Përmbajtja e nenit 21 ndryshon si më poshtë vijon:

i) Shkronja “g”, e pikës 2, ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme:

“g) ndryshim të selisë dhe adresës së tij;”;

ii) pika “b” e shkronjës “k” të pikës 2 ndryshon me përmbajtjen e 
mëposhtme:

“b. marrëveshja e nënshkruar me shoqërinë, për realizimin e 
mbështetjes informatike të aktivitetit të subjektit, nëse ka të 
tillë;”.

m)  Kreu III, shfuqizohet.

n)  Përmbajtja e nenit 31 ndryshon si më poshtë vijon:

“1. Subjektet financiare jobanka, në rast të plotësimit të karakteristikave 
të institucionit financiar të mikrokredisë ose institucionit të parasë 
elektronike të përcaktuara në këtë rregullore, kanë të drejtë të 
kërkojnë të licencohen si institucione financiare të mikrokredisë 
ose institucione të parasë elektronike, në përputhje me kërkesat e 
parashikuara në nenin 18 të kësaj rregulloreje. Banka e Shqipërisë 
kur licencon subjektin si institucion financiar të mikrokredisë ose 
institucion të parasë elektronike, revokon njëkohësisht licencën 
ekzistuese si subjekt financiar jobankë.

 
2. Institucioni financiar i mikrokredisë ose institucioni i parasë 

elektronike, ka të drejtë të kërkojë të licencohet si subjekt financiar 
jobankë, në rast se do të kërkojë të ushtrojë veprimtari të tjera 
financiare në përputhje me kërkesat e parashikuara në nenin 18 
të kësaj rregulloreje. Banka e Shqipërisë kur licencon shoqërinë 
si subjekt financiar jobankë, revokon njëkohësisht licencën 
ekzistuese si institucion financiar të mikrokredisë ose si institucion 
i parasë elektronike.”.

o)  Kërkesa drejtuar Bankës së Shqipërisë për dhënie licence për 
subjekt financiar jobankë/institucion financiar të mikrokredisë/
institucion të parasë elektronike ndryshon si më poshtë vijon:
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i) Togfjalëshi “P.s.” zëvendësohet me togfjalëshin “Shënim” dhe 
togfjalëshi “Rruga e Dibrës, kompleksi “Halili”” zëvendësohet me 
togfjalëshin “Sheshi “Skënderbej”, Nr.1”.

p)  Formularët 2, 3 dhe 8 shfuqizohen. 

q)  Pas formularit 9 shtohet formulari 10 bashkëlidhur këtij vendimi.

6. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë për 
ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

7. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve me 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.

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 48, datë 30.3.2016

PËR 
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR LICENCIMIN, 

ORGANIZIMIN, VEPRIMTARINË DHE MBIKËQYRJEN E ZYRAVE TË 
KËMBIMIT VALUTOR”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 1, pika 4, shkronja “b”, nenit 43, 
shkronja “c”, nenit 61, shkronja “b” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“Për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar; të nenit 126 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, organizimin, veprimtarinë dhe 
mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor”, miratuar me vendimin 
nr. 31, datë 06.06.2007 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a)  Shkronja “j” e nenit 3, neni 5, neni 7, pika 2 e nenit 8, neni 11, 
pikat 3 dhe 4 të nenit 14, shkronja “c” e nenit 16, shfuqizohen;

b)  Emërtimi i Kreut II bëhet “Licencimi i subjektit”;

c)  Pika 2 e nenit 8 shfuqizohet, ndërsa pika 3 e këtij neni, ndryshon 
me përmbajtjen e mëposhtme:

 “Kapitali i përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, derdhet në një 
llogari bankare, sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së 
Shqipërisë në ditën e derdhjes.”;

d)  Në pikën 4 të nenit 9, pas togfjalëshit “të parashikuar në nenin 
6”, hiqet togfjalëshi “dhe në nenin 7 sipas rastit”;
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e) Në pikën 1 të nenit 10, pas togfjalëshit “të parashikuar në nenin 
6” hiqet togfjalëshi “neni 7”;

f)  Emërtimi i nenit 14 bëhet “Veprimtaria e këmbimit valutor” dhe 
pikat 3 dhe 4 të këtij neni shfuqizohen;

g)  Shkronja “c” e pikës 1, të nenit 16 shfuqizohet dhe shkronja “d” 
e kësaj pike ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme:

 “pajisur klientin me faturë për çdo transaksion këmbimi valutor, si 
dhe duke ruajtur një kopje të saj”;

h)  Përmbajtja e nenit 20, ndryshon si më poshtë vijon:

i) Shkronja “c” e pikës 2 ndryshon si më poshtë:

 “subjekti nuk afishon licencën për ushtrimin e veprimtarisë së 
këmbimit valutor;”;

ii) Shkronja “d” e pikës 2, ndryshon si më poshtë:
 “kambistët e subjektit nuk lëshojnë faturën përkatëse për 

transaksionet e këmbimit valutor;”;

i)  Përmbajtja e nenit 21, ndryshon si më poshtë vijon:

i) Shkronja “c” e pikës 2 ndryshon si më poshtë:
 “ka paraqitur dokumentacion të falsifikuar gjatë procedurës së 

aplikimit për licencë;”;

ii) Shkronja “e” e pikës 2 ndryshon si më poshtë:
 “ushtron veprimtari financiare të tjera pa licencën e Bankës së 

Shqipërisë;”;

j)  Në aneksin nr. 7 pas fjalës “nënshkrimi” shtohet fjala “vula”.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes të Bankës së Shqipërisë me 
ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve me 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.

SEKRETARI KRYETARI

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

       

VENDIM
Nr. 49, datë 30.3.2016

PËR 
DISA NDRYSHIME NE RREGULLOREN “PËR RAPORTIN E 

MJAFTUESHMËRISË SË KAPITALIT” 

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; nenit 58, shkronjat “a”, “b”, “c” dhe “ç”, nenit 
59, pikat 2 dhe 3, dhe të nenit 60, pika 2, të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006, “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit” miratuar 
me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 48, datë 31.07.2013, e 
ndryshuar, të bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 25, paragrafi 1, pas shkronjës “a” shtohet shkronja “b” 
me përmbajtjen e mëposhtme:

 “b) vlerën e pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme të përftuara 
kundrejt shlyerjes së kredive”;

b) Shkronja “b” bëhet shkronja “c”. 

2. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i 
Statistikave Financiare me ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.
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3. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 
në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin 
Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi më 1 dhjetor 2016. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 3

prill 2016

vëllimi 18
numër 3
prill 2016

68 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 69

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 50, datë 30.3.2016

PËR 
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR ADMINISTRIMIN E RREZIKUT 

TË KREDISË NGA BANKAT DHE DEGËT E BANKAVE TË HUAJA” 

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; dhe të neneve 57, 58, 61, 68 dhe 70, pika 5, shkronja 
“a” të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën 
e Shqipërisë”; me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat 
dhe degët e bankave të huaja”, miratuar me vendimin nr. 62, datë 
14.09.2011 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e 
ndryshuar, të bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Shkronja “i” e pikës 2, të nenit 4 dhe pika 4 e nenit 14, 
shfuqizohen.

b) Neni 17 ndryshon si më poshtë vijon:

i) Emërtimi i nenit  ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme:
   “Fshirja nga bilanci e kredive të humbura”;
ii) Togfjalëshi “fshirja e kredive” bëhet kudo “fshirja e kredive nga 

bilanci”; 
iii) Paragrafi 4 i nenit ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme:
 

“4. Dosjet e kredive të fshira nga bilanci, ruhen dhe vlerësohen 
në vazhdimësi, duke u shqyrtuar jo më pak se një herë në 6 
(gjashtë) muaj nga Këshilli Drejtues i bankës. Banka, pavarësisht 
fshirjes së kredive nga bilanci, vazhdon të ndjekë procedurat 
ligjore për arkëtimin e këtyre kredive.”
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c) Pas nenit 19, shtohet neni 19/1 me përmbajtjen e mëposhtme:

“Neni 19/1
Kërkesa të veçanta për trajtimin e pasurive të paluajtshme dhe të 

luajtshme të përftuara nga banka kundrejt shlyerjes së kredive

1. Bankat hartojnë strategji dhe plane të brendshme, si dhe krijojnë 
strukturat e përshtatshme për shitjen e pasurive të paluajtshme dhe 
të luajtshme të përftuara kundrejt shlyerjes së kredive të dhëna. 

2. Bankat, në rastet kur nuk mund të shesin pasuritë e paluajtshme 
dhe të luajtshme të përftuara kundrejt shlyerjes së kredive brenda 
vitit të parë të përfitimit të tyre, krijojnë fonde rezervë për mbulimin 
e humbjeve.

3. Për pasuritë e paluajtshme, fondet rezervë krijohen brenda një 
periudhe jo më të gjatë se 7 (shtatë) vite nga data e përftimit 
të tyre (marrjes së tyre në pronësi në përfundim të procesit të 
ekzekutimit të detyrueshëm për kreditë e pashlyera) dhe në 
nivelin jo më pak se norma në përqindje e vlerës kontabël të 
këtyre pasurive, sipas tabelës së mëposhtme: 

Viti i parë 5%
Viti i dytë 15%
Viti i tretë 30%

 Viti i katërt 45%
 Viti i pestë 60%

    Viti i gjashtë 80%
  Viti i shtatë 100%

 

4. Për pasuritë e luajtshme, bankat krijojnë fonde rezervë në nivelin 
jo më pak se 100% të vlerës kontabël të pasurisë së luajtshme, 
në rastet kur nuk mund t’i shesin këto pasuri brenda një viti nga 
data e përftimit të tyre.

5. Bankat, për pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme të përftuara 
deri në muajin dhjetor të vitit 2015, për efekt të llogaritjes së 
fondeve rezervë, sipas përcaktimeve në këtë rregullore, do të 
konsiderojnë si vit të parë vitin 2016.” 

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë me 
ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi. 

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

Ky vendim hyn në fuqi në datë 1.12.2016. 

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 52, datë 6.4.2016

PËR 
NJË NDRYSHIM NË RREGULLOREN “PËR DEPOZITËN NJËDITORE”

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

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për depozitën njëditore”, miratuar me vendimin 
nr. 58, datë 13.07.2005 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë, i ndryshuar, neni 4, pika 2, ndryshon sipas përmbajtjes 
së mëposhtme:

 “Norma e interesit që Banka e Shqipërisë i paguan një banke tregtare 
për depozitën njëditore miratohet me vendim të veçantë të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.”

2. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare të njoftojë 
menjëherë bankat tregtare për këtë ndryshim.

3. Ngarkohen Komiteti i Zbatimit dhe Këshillimit të Politikës Monetare, 
Departamenti i Operacioneve Monetare dhe të gjitha strukturat e 
tjera në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.

4. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i Kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në faqen zyrtare të 
internetit dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

 
Ky vendim hyn në fuqi në datën 7 prill 2016.

SEKRETARI ZËVENDËSKRYETARI 
ELVIS ÇIBUKU ELISABETA GJONI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 53, datë 6.4.2016

PËR 
NJË NDRYSHIM NË RREGULLOREN “PËR KREDINË NJËDITORE”

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

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për kredinë njëditore”, miratuar me vendimin nr. 59, 
datë 13.07.2005 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i 
ndryshuar, neni 5, pika 2 ndryshon sipas përmbajtjes së mëposhtme:

 “Norma e interesit që një bankë tregtare i paguan Bankës së 
Shqipërisë për kredinë njëditore miratohet me vendim të veçantë 
të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.”

2. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare të njoftojë 
menjëherë bankat tregtare për këtë ndryshim.

3. Ngarkohen Komiteti i Zbatimit dhe Këshillimit të Politikës Monetare, 
Departamenti i Operacioneve Monetare dhe të gjitha strukturat e 
tjera në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.

4. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i Kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në faqen zyrtare të 
internetit dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

 
Ky vendim hyn në fuqi në datën 7 prill 2016.

SEKRETARI ZËVENDËSKRYETARI
ELVIS ÇIBUKU ELISABETA GJONI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 54, datë 6.4.2016

“PËR
MIRATIMIN E NORMAVE TË INTERESIT TË DEPOZITËS NJËDITORE 

DHE TË KREDISË NJËDITORE NË BANKËN E SHQIPËRISË”

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

VENDOSI:

1. Të miratojë normën e interesit që Banka e Shqipërisë i paguan një 
banke tregtare për depozitën njëditore në nivelin 0.25 për qind. 

2. Të miratojë normën e interesit që një bankë tregtare i paguan Bankës 
së Shqipërisë për kredinë njëditore në nivelin 2.75 për qind. 

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

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

5. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i Kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në faqen zyrtare të 
internetit dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën 7 prill 2016.

SEKRETARI ZËVENDËSKRYETARI
ELVIS ÇIBUKU ELISABETA GJONI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 55, datë 6.4.2016

PËR
ULJEN E 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 ulë me 0.25 pikë përqindje normën e interesit të marrëveshjeve 
të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes (repo dhe repo të anasjella). 
Norma e interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të 
riblerjes nga 1.75 për qind bëhet 1.5 për qind. 

2. Ngarkohen Departamenti i Politikës Monetare dhe Departamenti i 
Operacioneve Monetare me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i Kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Faqen Zyrtare të 
Internetit dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën 7 prill 2016.

SEKRETARI ZËVENDËSKRYETARI

ELVIS ÇIBUKU ELISABETA GJONI 
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 18, NUMËR 1, 
SHKURT 2016

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

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

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

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

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

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

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.12, 
datë 3.2.2016 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe 
funksionimin e Komitetit Këshillimor të Stabilitetit Financiar””

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

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

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

11. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 16, 
datë 3.2.2016 “Për disa ndryshime në rregulloren “Mbi asgjësimin 
e kartëmonedhave, monedhave metalike shqiptare dhe bonove të 
privatizimit””
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 18, NUMËR 2, 
MARS 2016

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

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

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

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

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

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 32, datë 2.3.2016 “Për miratimin e 
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Njësisë së Administrimit 
të Projekteve””

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

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

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

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

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

12. Licencë  nr. 37, datë 18.3.2016 “Për të vepruar si objekt financiar 
jobankë në Republikën e Shqipërisë”
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