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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

  
 L I C E N C Ë

Nr. 38, datë 09.05.2016

PËR TË VEPRUAR SI SUBJEKT FINANCIAR JOBANKË
 NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

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

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

GENT SEJKO  

GUVERNATOR
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

Tiranë më 09.05.2016

ANEKS
LICENCA NR. 38

VEPRIMTARITË E LEJUESHME PËR “MICRO CREDIT ALBANIA” SH.P.K.

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

1) Të gjitha format e kredidhënies,

2) Shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse 
për veprimtarinë e kredidhënies.

GENT SEJKO

GUVERNATOR
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

GUVERNATORI 

Nr. Prot. 2406
           Tiranë më 09.05.2016

URDHËR 
MBI REVOKIMIN E LICENCËS TË INSTITUCIONIT FINANCIAR TË 

MIKROKREDISË “MICRO CREDIT ALBANIA” SH.P.K.

Në bazë dhe për zbatim të nenit 53, pika 4, e ligjit nr.8269, datë 
23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 31, pika 
2, të rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet 
financiare jobanka” miratuar me vendim nr.01, datë 17.01.2013 të 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar, pasi u njoha 
me kërkesën e shoqërisë “MICRO CREDIT ALBANIA” sh.p.k. për t’u 
licencuar si subjekt financiar jobankë dhe bazuar në propozimin e 
Departamentit të Mbikëqyrjes,

URDHËROJ:   

1. Revokimin e licencës nr.30, datë 27.02.2015 dhënë shoqërisë 
“MICRO CREDIT ALBANIA” sh.p.k. për të ushtruar aktivitetin si 
institucion financiar i mikrokredisë.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes të kryejë çregjistrimin e 
licencës nga regjistri  i subjekteve financiare jobanka të licencuara. 

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

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

GENT SEJKO 
   
GUVERNATOR 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

           
  

LICENCË

Nr. 39, datë 30.05.2016
PËR TË VEPRUAR SI SUBJEKT FINANCIAR JOBANKË

 NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

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

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

GENT SEJKO

GUVERNATOR
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

Tiranë më 30.05.2016

ANEKS

LICENCA NR. 39
VEPRIMTARITË E LEJUESHME PËR “ALBANIAN FINANCIAL 

INSTITUTION” SH.P.K.

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

1. Faktoringun.

GENT SEJKO

GUVERNATOR
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 REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

GUVERNATORI

Nr. Prot. 2398       

Datë: 9.5.2016
            

URDHËR

PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
SË AGJENTIT NË SIGURIME NGA SUBJEKTI FINANCIAR JOBANKË 

“NOA” SH.A. 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 53, pika 4 të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe të nenit 
16, pika 1, shkronja “e” të rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e 
veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka”, miratuar me vendimin 
nr. 01, datë 17.01.2013 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë, e ndryshuar; pasi u njoha me kërkesën e subjektit financiar 
jobankë “NOA” sh.a., dhe bazuar në propozimin  e Departamentit të 
Mbikëqyrjes,

URDHËROJ:

1. Miratimin paraprak për subjektin financiar jobankë “NOA” sh.a. 
për kryerjen e veprimtarisë së agjentit në sigurime.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes me ndjekjen e zbatimit të 
këtij urdhri.

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

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë. 

GENT SEJKO    

GUVERNATOR       
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
QARKULLUES

Nr. 57, datë 29.4.2016

PËR 
DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E KËSHILLIT MBIKËQYRËS 

“PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS SË VEÇANTË TË PROKURIMIT 
PËR PËRZGJEDHJEN E AGJENCIVE TË UDHËTIMIT PËR PAJISJEN E 
PERSONELIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË ME BILETA UDHËTIMI”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43 shkronja “g”, të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të paragrafit 
të dytë të nenit 3, të rregullores “Për procedurat e prokurimit në Bankën 
e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 81, datë 15.11.2006, të 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar; dhe me 
propozim të Kabinetit të Guvernatorit, Departamentit të Administrimit 
dhe Departamentit të Burimeve Njerëzore, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë, 

VENDOSI:
 
1. Në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 

65, datë 26.11.2014 “Për miratimin e procedurës së veçantë të 
prokurimit për përzgjedhjen e agjencive të udhëtimit për pajisjen 
e personelit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi”, të bëhen 
ndryshimet e mëposhtme:

a) Në të gjithë përmbajtjen e vendimit dhe pjesëve përbërëse të tij, 
togfjalëshi: “Agjencive të udhëtimit”, zëvendësohet me togfjalëshin: 
“Agjencia e udhëtimit”.

b) Përmbajtja e pikës 9.1, ndryshon si më poshtë vijon:

i. Shkronja “n”, ndryshon si vijon:
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 “Operatori ekonomik duhet të ketë një xhiro mesatare të tre 
viteve të fundit (në bazë të komisioneve të përfituara nga shitja 
e biletave), me vlerë jo më të ulët se 40% e fondit limit, vërtetuar 
kjo me anë të dokumenteve të lëshuara nga Administrata 
Tatimore.”

ii.  Shkronja “o” ndryshon si vijon: 

“Operatori ekonomik merr përsipër:

• të ofrojë shërbimet e tij 24 orë në ditë, çdo ditë të javës (24x7), 
gjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës; 

• të ofertojë për të gjitha linjat ajrore që operojnë në Shqipëri;
• të vendosë në dispozicion të Bankës një punonjës/operator 

të dedikuar. Ky operator do të jetë pika teknike e kontaktit me 
bankën, gjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës;

• të angazhohet maksimalisht për zgjidhjen e problemeve lidhur 
me vonesat e fluturimeve, humbjen e bagazheve, sendeve të 
tjera, si dhe me çdo rast tjetër të paparashikueshëm.”

c) Përmbajtja e pikës 11, kriteret e vlerësimit, ndryshon si më poshtë 
vijon:

i. Në rreshtin e parë të tabelës dhe në paragrafin e parë, termi 
“80 pikë”, zëvendësohet me termin “70 pikë”;

ii. Në rreshtin e dytë të tabelës dhe në paragrafin e dytë, termi “10 
pikë”, zëvendësohet me termin “20 pikë”.

d) Përmbajtja e pikës 12, ndryshon si më poshtë vijon:
i. Tek titulli, fjala “kandidatëve”, zëvendësohet me fjalën 

“kandidati”;
ii. Në paragrafin e tretë, shkronja “b”, fjalia “Komisioni i Prokurimit, 

mbështetur në pikët e marra sipas kritereve të vlerësimit bën 
përzgjedhjen e ofertave fituese të tre kandidatëve të renditur të 
parët me të cilët do të zhvillohet më pas procesi i minikonkurrencës”, 
zëvendësohet me fjalinë “Komisioni i Prokurimit, mbështetur në 
pikët e marra sipas kritereve të vlerësimit, bën përzgjedhjen e 
ofertës fituese të renditur e para”.

iii. Paragrafi i katërt i shkronjës “b”, shfuqizohet.

e) Përmbajtja e pikës 13, ndryshon si më poshtë vijon:

i. Paragrafi i parë, ndryshon me përmbajtje si vijon:
 “Brenda 2 (dy) javëve, nga përzgjedhja e kandidatit të renditur 

i pari (kandidati fitues) nga Komisioni i Prokurimit, Kryetari i 
Entit Prokurues bën shpalljen, duke nënshkruar njoftimin për 
kandidatin fitues”.
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ii. Në paragrafin e dytë togfjalëshi “dërgon njoftimet për kandidatët 
fitues”, zëvendësohet me togfjalëshin “dërgon njoftimin për 
kandidatin fitues”.

iii. Në paragrafin e tretë, fjalia “për lidhjen e kontratave me 
kandidatët të cilët janë shpallur fitues”, zëvendësohet me fjalinë 
“për lidhjen e kontratës me kandidatin e shpallur fitues”.

f) Përmbajtja e pikës 14, ndryshon me përmbajtje si më poshtë vijon:
i. Në pikën 14.1, paragrafi i parë, togfjalëshi “kontratat do të 

lidhen me kandidatët të cilët janë shpallur fitues”, zëvendësohet 
me togfjalëshin “kontrata do të lidhet me kandidatin e shpallur 
fitues”;

ii. Në pikën 14.1, paragrafi i dytë, fjalët “kandidatët” dhe 
“kontratat” zëvendësohen respektivisht me fjalët “kandidati” dhe 
“kontrata”;

iii. Në pikën 14.2, shkronja “a”, togfjalëshi “lidhen kontratat me tre 
kandidatët”, zëvendësohet me “lidhet kontrata me kandidatin e 
shpallur fitues”;

iv. Pika 14.3, riformulohet me përmbajtje si më poshtë:

 “Nëse fituesi, brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, nuk 
pranon të lidhë kontratën apo të paraqesë sigurimin e kontratës, 
Banka bën konfiskimin e sigurimit të ofertës dhe nëse diferenca 
ndërmjet ofertës së klasifikuar në vendin e parë dhe asaj të 
klasifikuar në vendin e dytë, do të jetë më e madhe se vlera e 
sigurimit të ofertës dhe shpall fitues kandidatin e renditur i dyti 
në klasifikim”;

v. Pikat 14/4, 14/5, 14/6 dhe 14/7, shfuqizohen.

g) Përmbajtja e pikës 15, ndryshon si më poshtë vijon:
i. Në pikën 15/a, togfjalëshi “më pak se 3 kandidatë” 

zëvendësohet me togfjalëshin “më pak se dy kandidatë”;
ii. Në pikën 15/b, togfjalëshi “vetëm 2 kandidatë”, zëvendësohet 

me togfjalëshin “vetëm një prej tyre”;
iii. Në pikën 15/c, togfjalëshi “ose i plotësojnë vetëm dy prej tyre”, 

zëvendësohet me togfjalëshin “ose i plotëson vetëm njëri prej 
tyre”;

iv. Pika 15/f, togfjalëshi “asnjë prej kandidatëve”, zëvendësohet 
me togfjalëshin “kandidati i shpallur fitues”.

h) Përmbajtja e pikës 16, ndryshon si më poshtë:

 “16. Të tjera
 16.1 Në rastet kur ekziston mundësia e fluturimeve direkte drejt/

prej për destinacionin e kërkuar, për Administratorët/anëtarët 
e Këshillit Mbikëqyrës/Inspektorin e Përgjithshëm të Bankës së 
Shqipërisë, do të procedohet me rezervim dhe blerje bilete në 
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fluturim direkt. Në të gjitha rastet e fluturimeve, ftesa për ofertë 
detajohet nga njësia përgjegjëse në përputhje me axhendën e 
tyre.

 Në rastet kur Administratorët/anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës/
Inspektori i Përgjithshëm shoqërohen në udhëtim nga punonjës 
të tjerë të Bankës, itinerari i udhëtimit do të jetë i njëjtë me atë 
të Administratorit/anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës/Inspektorit të 
Përgjithshëm.

 16.2 Përveç rasteve të parashikuara në pikën 16.1, njësia 
përgjegjëse përzgjedh biletën me çmimin më të ulët.”

2. Ngarkohen Departamenti i Administrimit, Departamenti i Burimeve 
Njerëzore, si dhe Kabineti i Guvernatorit, me zbatimin e këtij 
vendimi.

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

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 59, datë 4.5.2016

“PËR
ULJEN E NORMËS SË INTERESIT TË MARRËVESHJEVE TË RIBLERJES 

DHE TË ANASJELLA TË RIBLERJES”

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

VENDOSI:

1. Të 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 bëhet 1.25 për qind, nga 1.50 për qind. 

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

3. Ngarkohen 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 5 maj 2016.

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 60, datë 4.5.2016

“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, 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 2.25 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 5 maj 2016.
SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 66, datë 1.6.2016

PËR 
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “MBI MARRËVESHJET E 

RIBLERJES DHE TË ANASJELLA TË RIBLERJES” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 16, pika 1, dhe nenit 43, shkronja 
“c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar, me propozim të Departamentit të Operacioneve Monetare, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të 
riblerjes”, miratuar me vendimin nr. 93, datë 13.12.2006 të 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, të ndryshuar, bëhen 
ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 4, shkronja “k”, togfjalëshi: “brenda 24 orëve nga njoftimi 
i”, zëvendësohet me togfjalëshin: “të paktën 1 (një) ditë pune pas 
njoftimit të ”.

b) Në nenin 5, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. pika 1, shkronja “c” ndryshohet me përmbajtje si vijon:
 “marrëveshje me afat maturimi deri në 3 (tre) muaj”;

ii. pika 1, shkronja “d” shfuqizohet;
 në pikën 2, togfjalëshi “në shkronjat “a”, “c” dhe “d” zëvendësohet 

me togfjalëshin: “në shkronjat “a” dhe “c””. 

c) Neni 8 shfuqizohet.
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d) Në nenin 9 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. Titulli ndryshon në: “Marrëveshje riblerjeje/e anasjelltë riblerjeje 
me afat maturimi deri në 3 muaj”;

ii. Pika 1 ndryshon me përmbajtje si vijon:
 “Marrëveshja e riblerjes/e anasjelltë e riblerjes me afat maturimi 

deri në 3-(tre) muaj, është marrëveshja me të cilën Banka e 
Shqipërisë shet/blen tituj, duke marrë përsipër t’i riblejë/t’i rishesë 
këta tituj pas një periudhe të barabartë me afatin e maturimit, 
duke nisur prej ditës së hyrjes në fuqi të marrëveshjes.”;

iii. Në pikat 2, 3 dhe 4, togfjalëshi: “3-(tre) mujor” bëhet: “deri në 
3-(tre) muaj”.

e) Në nenin 10, pika 2, togfjalëshi: “1 – (një) mujor dhe 3 – (tre) 
mujor” bëhet: “dhe deri në 3-(tre) muaj”.

f) Në nenin 11, pika 1, shkronja “b”, togfjalëshi: “1 – (një) mujor dhe 
3 – (tre) mujor” bëhet: “ deri në 3-(tre) muaj”.

g) Në nenin 19, pika 4 ndryshon me përmbajtje si më poshtë:

 “Çmimi i blerjes së titujve në marrëveshjet e riblerjes dhe të 
anasjellta të riblerjes llogaritet sipas formulës së përcaktuar nga 
Ministria e Financave në dokumentet përkatëse ku bazohet 
emetimi i tyre.”

h) Në të gjithë rregulloren termi: “letra me vlerë”, zëvendësohet me 
termin: “tituj”.

2. Ngarkohen Komiteti i Zbatimit dhe Këshillimit të Politikës Monetare, 
Departamenti i Operacioneve Monetare dhe Departamenti i Sistemit 
të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës në Bankën e Shqipërisë për 
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. Ngarkohet 
Departamenti i Operacioneve Monetare të njoftojë bankat për këtë 
vendim. 

Ky vendim hyn në fuqi në datën 1 korrik 2016. 

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 67, datë 1.6.2016

PËR 
MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË 

NË AMBIENTET KU KRYHEN VEPRIMTARITË BANKARE DHE 
FINANCIARE DHE PËR TRANSPORTIN E VLERAVE MONETARE”

Në mbështetje të nenit 43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar; me propozim 
të Departamentit të Mbikëqyrjes dhe të Departamentit të Sigurimit e 
Mbrojtjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë;

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Për kërkesat minimale të sigurisë, në 
ambientet në të cilat kryhen veprimtaritë bankare dhe financiare 
dhe për transportin e vlerave monetare” sipas tekstit bashkëlidhur 
këtij vendimi.

2. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i Sigurimit 
dhe Mbrojtjes në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.

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

4. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, rregullorja “Për kërkesat minimale 
të sigurisë në ambientet në të cilat kryhen veprimtaritë bankare dhe 
financiare”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë nr. 4, datë 19.01.2011, shfuqizohet.

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

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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KREU I
TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave minimale për 
sigurinë në ambientet në të cilat ushtrohen veprimtaritë bankare dhe/
ose financiare, si dhe për transportin e vlerave monetare, me qëllim 
zhvillimin normal dhe në mënyrë të sigurt të këtyre veprimtarive.

Neni 2
Baza juridike

Kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të nenit 1, pika 4, shkronja 
“b”, nenit 12, shkronja “a” dhe nenit 70, pika 1, të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe të 
neneve 57 pika 2, 58 dhe 126 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 
“Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Neni 3
Subjektet

Subjekte të kësaj rregulloreje janë bankat, degët e bankave të huaja, 
zyrat e këmbimit valutor dhe subjektet financiare jobanka, që kryejnë 
veprimtari financiare me sportel dhe/ose me agjentë.

Neni 4
Përkufizime

1. Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me termat 
e përkufizuar në nenin 4 të Ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për 
bankat në Republikën e Shqipërisë”.

2.  Përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, për qëllime të 
zbatimit të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim:

a) Agjent - ka të njëjtin kuptim me termin e përkufizuar në rregulloren 
“Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare 
jobanka”;

b) Sportel - quhet ndarja, e cila bën të mundur krijimin e një distance 
sigurie ndërmjet zonës së arkëtarëve dhe zonës së klientëve;

c) Zona e arkëtarëve - është ambienti i subjektit, i cili shërben si vend 
pune i arkëtarëve;

d) Zona e ruajtjes dhe administrimit të vlerave monetare - është 
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zona, në brendësi të ambienteve në të cilën vendoset kasaforta;

e) Siguri - është tërësia e masave që merren në mbrojtje të personelit, 
konsumatorëve, vlerave monetare, ambienteve dhe aktiveve të 
subjekteve të kësaj rregulloreje;

f) Sisteme të mbrojtjes elektronike – janë sistemet elektronike të 
mbrojtjes nga zjarri, alarmit, akses kontrollit, monitorimit, skanimit, 
komunikimit etj;

g) Sigurimi i jashtëm- është shërbimi me personel sigurie që kryhet 
jashtë ambienteve të bankës ose degës së bankës së huaj;

h) Sigurimi i brendshëm - është shërbimi me personel sigurie që kryhet 
brenda ambienteve të bankës ose degës së bankës së huaj me 
qëllim garantimin e sigurisë së bankës;

i) ATM – (Automated Teller Machine) - është makineria, e cila kryen 
në mënyrë automatike tërheqje/depozitim të kartëmonedhave;

j) SHPSF – Shërbimi  Privat i Sigurisë Fizike, është shoqëria e krijuar, 
licencuar dhe që funksionon sipas kërkesave të ligjit nr. 75/2014 
“Për shërbimin privat të sigurisë fizike”; 

k) MZSH – është shërbimi i  Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi, i 
rregulluar sipas ligjit nr.152, datë 21.12.2015 “Për mbrojtjen nga 
zjarri dhe për shpëtimin”;

l) Agjencitë ligjzbatuese – janë Policia e Shtetit, Shërbimi Informativ 
Shtetëror, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, 
Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale, prokuroritë, 
gjykatat, Drejtoria e Pastrimit të Parave dhe institucione të tjera të 
ngjashme;

m) Banka- janë bankat dhe degët e bankave të huaja, të licencuara 
nga Banka e Shqipërisë sipas ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 
“Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

KREU II
KËRKESAT MINIMALE PËR SIGURINË DHE TRANSPORTIN E 

VLERAVE MONETARE NË BANKA 

Neni 5
Procedura dhe struktura për sigurinë

1. Banka harton dhe miraton procedura për sigurinë e punonjësve, 
klientëve, vlerave monetare  dhe aktiveve të saj. 
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2. Banka ka në strukturën e saj organizative një njësi të veçantë për 
sigurinë, e cila ka për detyrë:

a) planifikimin, hartimin, koordinimin, zbatimin dhe monitorimin e 
procedurave dhe masave  për sigurinë; 

b) implementimin  e akteve  ligjore dhe nënligjore të fushës së sigurisë, 
në aktet rregullative të  bankës /degës së bankës së huaj;

c) koordinimin me agjencitë ligjzbatuese apo institucione të tjera, për 
çështje të  sigurisë dhe emergjencave civile.

3. Në çdo degë dhe agjenci të bankës caktohet një punonjës, i 
cili krahas detyrave të tij, është përgjegjës edhe për zbatimin e 
procedurave dhe masave për sigurinë.

4. Banka rishikon në mënyrë periodike dhe përditëson procedurat dhe 
masat për sigurinë.

Neni 6
 Kërkesa të përgjithshme për sigurinë në ambientet e bankës 

1. Banka ushtron veprimtaritë në ambiente, të cilat plotësojnë 
minimalisht kërkesat e mëposhtme:

a) kanë hapësirat e nevojshme dhe kushte të përshtatshme për 
mirëmbajtjen e dokumentacionit, si dhe të vlerave monetare; 

b) kanë miratimin nga shërbimet e MZSH-ve përkatëse për masat e 
marra ndaj zjarrit;

c) janë të arritshme nga njësitë e specializuara të sigurisë dhe transportit 
të vlerave monetare;

d) kanë qartësisht të ndara: 
 i. zonën e pritjes së klientit,
 ii. zonën e arkëtarëve,
 iii. zonën e ruajtjes së vlerave monetare fizike,
 iv. zonën ku vendosen sistemet e teknologjisë dhe informacionit;

e) janë të pajisura me një burim të dytë dhe të vazhdueshëm të 
energjisë elektrike.

2. Banka lidh kontratën e sigurimit të vlerave monetare fizike me 
shoqërinë e sigurimit të licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare.
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3. Banka njofton strukturat përkatëse të Policisë Vendore për adresën 
ku do të hapet apo transferohet dega dhe/ose agjencia e saj.

4.  Banka lidh kontratë me SHPSF-të për:
 i. marrjen dhe verifikimin e sinjalit të alarmit (Licencë e   
         nënkategorisë  “I.3.A”);
 ii. sigurimin e jashtëm dhe/ose të brendshëm (Licencë e     
 nënkategorisë “I.3.A”);
 iii. transportin e vlerave monetare (Licencë e nënkategorisë “I.3.B”).

5. Kontratat sipas pikës 4 të këtij neni duhet të kenë të specifikuar 
bankën, degën apo agjencinë, për të cilën lidhet kjo kontratë.  

Neni 7
Kërkesa për zonën e arkëtarëve

1. Zona e arkëtarëve duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme për 
sigurinë:

a) të jetë e vendosur në një ambient të veçantë dhe të ndarë nga 
zonat e tjera nëpërmjet “Sportelit”;

b) të jetë e monitoruar me telekamera për secilin vend pune të 
arkëtarëve;

c)  të ketë butona ose pedana alarmi në secilin vend pune të arkëtarëve; 

d) të ketë minikasaforta ose sirtarë të posaçëm për mbajtjen e vlerave 
monetare fizike. 

Neni 8
Kërkesa për zonën e ruajtjes dhe administrimit të vlerave monetare 

1. Zona e ruajtjes dhe administrimit të vlerave monetare duhet të 
plotësojë kërkesat e mëposhtme për sigurinë:

a)  të jetë në një vend të sigurt, plotësisht të ndarë nga zonat e tjera; 

b) të kenë procedura të miratuara për lëvizjet në këtë zonë;  

c) të ketë mbrojtje elektronike me:
 i.  sensorë sizmikë;
 ii. sensorë lëvizjeje;
 iii. sensorë tymi.
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d) të ketë sistem monitorimi me telekamera për:
 i. hyrjen për në këtë zonë,
 ii. ambientin e brendshëm. 

 

Neni 9
Kërkesa për zonën ku vendosen sistemet e teknologjisë së informacionit

1. Sistemet e teknologjisë dhe të informacionit vendosen në një zonë 
të veçantë dhe në brendësi të ambienteve të bankës.

 
2. Zona ku vendosen sistemet e teknologjisë dhe të informacionit duhet 

të plotësojë kërkesat e mëposhtme për sigurinë:

a) të jetë një zonë plotësisht e ndarë nga zonat e tjera; 

b) të kenë  procedura të miratuara  për lëvizjet në këtë zonë;

c) të ketë mbrojtje elektronike me:
 i. sensorë lëvizjeje,
 ii. sensorë tymi,

d) të ketë sistem monitorimi me telekamera për:
 i. hyrjen për në këtë zonë,
 ii. ambientin e brendshëm të saj. 

Neni 10
Kërkesat për mbrojtjen me anë të sistemeve elektronike  

 

1. Banka merr masa për mbrojtjen me anë të sistemeve elektronike të 
ambienteve në të cilat ushtrojnë veprimtarinë e tyre.

2. Banka për sigurinë e ambienteve me anë të sistemeve elektronike, 
përveç përcaktimeve të neneve 7, 8 dhe 9, plotëson edhe kërkesat 
e mëposhtme:

a) ka telekamera, të cilat filmojnë në mënyrë të pandërprerë:
 i. sipërfaqet e jashtme të fasadës në hyrjen për në ambientin e    

brendshëm; 
 ii. zonën e qëndrimit të konsumatorëve;
 iii. sportelin;
 iv. veprimet në ATM;
 v. rrugëkalimet dhe ambientet brenda bankës, ku kryhen procedurat 

e marrjes dhe dorëzimit të vlerave monetare. 
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b) kanë pajisje të veçantë dixhitale për regjistrimin e pamjeve, e cila:
 i. vendoset në një ambient të sigurt, duke përjashtuar zonën e  

   ruajtjes së vlerave monetare fizike;
 ii. kohën e ruajtjes së regjistrimeve e ka jo më pak se 15   

   (pesëmbëdhjetë) ditë.

c) kanë monitorim të zonave të bankës, në rastet kur nuk ka pamje të 
drejtpërdrejtë të tyre, në zyrën e:

 i. drejtuesit të degës/agjencisë; ose
 ii. përgjegjësit për sigurinë. 

d) kanë mbrojtje elektronike me:
 i. sensorë lëvizjeje; 
 ii. sensorë tymi;
 iii. sensorë të lagështirës;
 iv. butona alarmi të montuar në zyrën e drejtuesit/përgjegjësit për  

    sigurinë, të degës apo agjencisë; 
 v. sirenë alarmi e brendshme ose e jashtme.

e) sisteme për transmetimin e sinjalit të alarmit, të paktën në një nga 
qendrat e kontrollit në:

 i. strukturat përkatëse të Policisë së Shtetit; 
 ii. SHPSF-së me të cilën ka kontratë; 
 iii. njësinë e sigurisë të vetë bankës. 

3. Implementimi, përpunimi, administrimi dhe ruajtja e të dhënave të 
përfituara nga sistemet e mbrojtjes elektronike, bëhet në përputhje me 
ligjin “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe akteve nënligjore 
në zbatim të tij.

4. Procedurat për implementimin, administrimin dhe funksionimin e 
sistemeve të sigurisë, ndiqen në vijimësi nga njësia për sigurinë në 
Bankë, përcaktuar në nenin 5, pika 2 të kësaj rregulloreje.

Neni 11
Kërkesat për mbrojtjen me personel sigurie

1. Bankat marrin masa për sigurimin e brendshëm gjatë orarit të punës, 
të ambienteve në të cilat ushtrojnë veprimtarinë e tyre me punonjës të 
certifikuar sipas ligjit nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë 
fizike”.

2. Përjashtohen nga parashikimet e pikës 1 të këtij neni agjencitë 
bankare, marrja e masave për të cilat vlerësohet nga vetë banka, 
në varësi të nivelit të rrezikut të perceptuar.

3. Bankat në vlerësimin e tyre, mund të marrin edhe masa për sigurimin 
e jashtëm të ambienteve në të cilat ushtrojnë veprimtarinë e tyre, gjatë 
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dhe pas orarit të punës, në varësi të nivelit të rrezikut të perceptuar. 
Edhe në këtë rast, masat e sigurimit kryhen me punonjës të certifikuar 
sipas ligjit nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”.

Neni 12
Kërkesat për transportin e vlerave monetare

1. Bankat marrin masat e nevojshme për transportimin në mënyrë të 
sigurt të vlerave monetare. 

2. Transporti i vlerave monetare realizohet në përputhje me kërkesat 
e parashikuara në ligjin nr. 75/2014, datë 10.07.2014 “Për 
shërbimin privat të sigurisë fizike”, si edhe të akteve nënligjore të 
miratuara në zbatim të tij. 

3. Transporti i vlerave monetare realizohet me punonjës shërbimi të 
SHPSF-së, me licencë të kategorisë “I.3.B”.

 

KREU III
KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË NË AMBIENTET E ZYRAVE TË 
KËMBIMIT VALUTOR, SUBJEKTEVE FINANCIARE JOBANKA QË 
KRYEJNË VEPRIMTARI ME SPORTEL DHE/OSE ME AGJENTË 

Neni 13
Kërkesa për sigurinë e ambienteve

1. Zyrat e këmbimit valutor, institucionet financiare jobanka që kryejnë 
veprimtarinë me sportel dhe/ose me agjentë, ushtrojnë veprimtarinë 
në ambiente që plotësojnë kërkesat e mëposhtme:

a) janë të arritshme nga njësitë e specializuara për sigurinë; 
 
b) kanë hapësirat e nevojshme dhe kushte të përshtatshme për 

mirëmbajtjen e dokumentacionit dhe vlerave monetare; 

c) kanë qartësisht të ndara zonat e mëposhtme: 
 i. zona e pritjes së klientit; 

ii. zona e arkëtarëve.

d) zona e arkëtarëve plotëson kushtet e mëposhtme:
 i. është e vendosur në një ambient të veçantë dhe të kufizuar nga 

zonat e tjera me “Sportel”;
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 ii. vlerat monetare mbahen të vendosura në minikasaforta;
 iii. është e monitoruar me telekamera.

2. Zyrat e këmbimit valutor dhe institucionet financiare jobanka 
që ushtrojnë veprimtari financiare në qendra biznesi/tregtare, 
përjashtohen nga zbatimi i nënpikës “i” të shkronjës “c” në pikën 1 
të këtij neni.

3. Zyrat e këmbimit valutor, subjektet e tjera financiare jobanka që 
kryejnë veprimtari financiare me sportel, në ambientet ku zhvillojnë 
veprimtarinë financiare, kanë sistem monitorimi, i cili përbëhet nga:

e) telekamerat, të cilat filmojnë në mënyrë të pandërprerë të gjitha 
ambientet e subjektit;

f) pajisje dixhitale për regjistrimin e pamjeve, e cila:
 i. vendoset brenda zonës së arkëtarëve, dhe
 ii. kohën e ruajtjes së regjistrimeve e ka jo më pak se 5 (pesë) ditë. 

4. Implementimi, përpunimi, administrimi dhe ruajtja e të dhënave të 
përfituara nga sistemet e mbrojtjes elektronike bëhet në përputhje me 
ligjin “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe akteve nënligjore 
në zbatim të tij.

5. Zyrat e këmbimit valutor dhe institucionet financiare jobanka që 
kryejnë veprimtarinë me sportel dhe/ose me agjentë, njoftojnë 
strukturat përkatëse të Policisë Vendore, për adresën ku do të hapen 
apo transferohen zyrat ose agjentët e tyre.

6. Subjektet financiare jobanka që kryejnë veprimtari me sportel 
dhe/ose me agjentë, janë përgjegjës për verifikimin e zbatimit të 
kërkesave të kësaj rregulloreje nga këta të fundit. 

 

 KREU IV
DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 14
Mbikëqyrja

1. Banka, çdo vit dhe sa herë ka ndryshime, paraqet pranë Bankës 
së Shqipërisë (Departamenti i Sigurimit dhe Mbrojtjes), një kopje të 
dokumentacionit për:

a) kontratat e lidhura me SHPSF-të për:
 i. marrjen dhe verifikimin e sinjalit të alarmit, 
 ii. sigurimin e jashtëm ose të brendshëm,
 iii. transportin e vlerave monetare; 
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b) licencat (fotokopje) të nënkategorisë “I.3.A” dhe “I.3.B” të SHPSF–
ve me të cilat kanë lidhur kontratë;

c) listën e automjeteve të blinduara për transportin e vlerave monetare 
ku të evidentohen:

 i. targa dhe tipi i automjeteve;
 ii. të dhënat për drejtuesin e automjetit; 
 iii. kopje të autorizimit të lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e   

    Policisë së Shtetit. 

d) listën e punonjësve të ngarkuar për kryerjen e veprimeve me vlerat 
monetare së bashku me certifikatat përkatëse.

2.     Subjektet e kësaj rregulloreje, njoftojnë Departamentin e Mbikëqyrjes 
së Bankës së Shqipërisë, në rast të hapjes dhe/ose ndryshimeve të 
vendndodhjes së ambienteve ku zhvillojnë veprimtarinë e tyre. 

3.   Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë, pas marrjes 
së njoftimit sipas pikës 2 të këtij neni, kërkon nga Departamenti i 
Sigurimit dhe Mbrojtjes në Bankën e Shqipërisë, kryerjen e inspektimit 
të ambienteve lidhur me plotësimin e kërkesave të kësaj rregulloreje.

4.   Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë, për zbatimin 
e kërkesave të  nenit 5 të kësaj rregulloreje, mund të kërkojë në çdo 
kohë kryerjen e inspektimeve tek subjektet e kësaj rregulloreje nga 
Departamenti i Sigurimit dhe Mbrojtjes në Bankën e Shqipërisë. 

Neni 15
Masat mbikëqyrëse dhe ndëshkimore

Banka e Shqipërisë, në rast të mosplotësimit të kërkesave të kësaj 
rregulloreje, zbaton masat mbikëqyrëse dhe/ose ndëshkimore të 
parashikuara në ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”. 

KRYETAR I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 69, datë 1.6.2016

PËR
MIRATIMIN E EMËRIMIT TË DREJTORIT TË DEPARTAMENTIT TË 

EMISIONIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “h” të ligjit nr.8269, 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar; nenit 18 pika 
“b” shkronja “i” të rregullores “Për marrëdhëniet e punës të personelit të 
Bankës së Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr.21, datë 16.05.2007 
të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar; të vendimit 
të Këshillit Mbikëqyrës nr.79, datë 31.10.2005 “Për përcaktimin e 
strukturës organizative dhe numrin e punonjësve në organikë të Bankës 
së Shqipërisë” i ndryshuar; si dhe bazuar në urdhrin nr.prot.2592, datë 
16.05.2016, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë emërimin e z.Virjon Lalollari në pozicionin e Drejtorit të 
Departamentit të Emisionit të Bankës së Shqipërisë.  

2. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore me zbatimin e këtij 
vendimi.

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

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 18, NUMËR 1, 
SHKURT 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Licencë  nr. 37, datë 18.3.2016 “Për të vepruar si objekt financiar 
jobankë në Republikën e Shqipërisë”
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 18, NUMËR 3, 
PRILL 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 55, datë 6.4.2016 “Për uljen e normës 
së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”
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Banka e Shqipërisë
Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë

Tel: + 355 4 2419301/2/3; + 355 4 2419401/2/3
Faks: + 355 4 241 94 08

E-mail: public@bankofalbania.org
www.bankofalbania.org

Tirazhi: 235 kopje


