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1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 70, datë 6.7.2016 “Për mbajtjen  e pandryshuar 
të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes dhe 
të normave të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë njëditore në Bankën 
e Shqipërisë”

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 71, datë 6.7.2016 “Për miratimin e dokumentit 
“Për politikën e administrimit të rrezikut operacional në Bankën e Shqipërisë””

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 72, datë 6.7.2016 “Për miratimin e rregullores 
“Për organizimin dhe funksionimin e Komitetit të Shpenzimeve Kapitale në Bankën 
e Shqipërisë””

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 74, datë 6.7.2016 “Për miratimin e disa 
ndryshimeve në rregulloren “Mbi procedurat e ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë 
në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore””

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 75, datë 6.7.2016 “Për miratimin e disa 
ndryshimeve në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në 
Bankën e Shqipërisë nga bankat””

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 76, datë 6.7.2016 “Për një ndryshim në vendimin 
nr. 39, datë 25.06.2014 për “Miratimin e normës së interesit për remunerimin e 
rezervës së detyruar dhe të tepricave të subjekteve bankare, të ndryshuar””

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 77, datë 6.7.2016 “Për disa ndryshime në 
vendimin “Për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë””

8. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 6.7.2016 “Për disa ndryshime në 
vendimin “Për miratimin e kontratave - tip të marrëdhënieve të punës për drejtorët 
e departamenteve të Bankës së Shqipërisë””

9. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 80, datë 6.7.2016 “Për disa ndryshime në 
rregulloren “Mbi raportimet në Bankën e Shqipërisë sipas sistemit raportues të 
unifikuar””

10. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 81, datë 6.7.2016 “Për miratimin e rregullores 
“Për kontrollin për autenticitet dhe kriteret e riciklimit të monedhave metalike 
shqiptare””

11. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 83, datë 6.7.2016 “Për zgjedhjen e Universitetit 
Oxford si bashkëpunëtor i jashtëm i Bankës së Shqipërisë”

12. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 1, shkurt 2016
13. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 2, mars 2016
14. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 3, prill 2016
15. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 4, qershor 2016
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 70, datë 6.7.2016

PËR
MBAJTJEN  E PANDRYSHUAR TË NORMËS SË INTERESIT TË 

MARRËVESHJEVE TË RIBLERJES DHE TË ANASJELLA TË RIBLERJES 
DHE TË NORMAVE TË INTERESIT TË DEPOZITËS NJËDITORE DHE TË 

KREDISË NJËDITORE NË BANKËN E SHQIPËRISË

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 mbajë të pandryshuar, në nivelin 1.25 për qind, normën e 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes 
(REpO dhe REpO të anasjella).

2. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 0.25 për qind, normën e 
interesit që Banka e Shqipërisë i paguan një banke tregtare për 
depozitën njëditore. 

3. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 2.25 për qind, normën e 
interesit që një bankë tregtare i paguan Bankës së Shqipërisë për 
kredinë njëditore. 

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

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

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr.71, datë 6.7.2016

PËR
MIRATIMIN E DOKUMENTIT “PËR POLITIKËN E ADMINISTRIMIT TË 

RREZIKUT OPERACIONAL NË BANKËN E SHQIPËRISË”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “c” dhe “g” të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të 
nenit 10, pika 1 të Statutit të Bankës së Shqipërisë, miratuar me vendimin 
e këshillit Mbikëqyrës, nr. 90, datë 2.12.2016; me propozim të 
Inspektorit të përgjithshëm, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë dokumentin “për politikën e administrimit të rrezikut 
operacional në Bankën e Shqipërisë”, sipas tekstit bashkëlidhur 
këtij vendimi.

2. Ngarkohet Zyra e Inspektorit të përgjithshëm dhe të gjitha njësitë 
e tjera organizative të Bankës së Shqipërisë me zbatimin e këtij 
vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti kërkimeve për publikimin e këtij vendimi 
dhe të dokumentit bashkëlidhur në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO 
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DOKUMENTI

“PËR POLITIKËN E ADMINISTRIMIT TË RREZIKUT OPERACIONAL 
NË BANKËN E SHQIPËRISË”

I. QËLLIMI I DOKUMENTIT

Banka e Shqipërisë është e ekspozuar ndaj rrezikut operacional sikurse 
çdo institucion tjetër. politika e administrimit të rrezikut operacional ka për 
qëllim krijimin dhe zbatimin e një kuadri efektiv dhe të qëndrueshëm për 
menaxhimin e rrezikut operacional në Bankën e Shqipërisë në përputhje 
me praktikat më të mira1 dhe aktet rregullative. Nëpërmjet kësaj politike 
do të përcaktohen parimet bazë për identifikimin, vlerësimin, kontrollin, 
administrimin dhe ndjekjen e rrezikut operacional në një proces të 
integruar në nivel banke. 

Objektivi i administrimit të rrezikut operacional është të mirëadministrojë 
pasiguritë, si dhe të informojë e të ndihmojë procesin e vendimarrjes 
mbi rreziqet që mund të pengojnë arritjen e objektivave të Bankës 
së Shqipërisë, apo të kenë ndikime negative financiare dhe/ose 
reputacionale.

II. PËRKUfIZIME

për efekt të këtij dokumenti, termat e mëposhtëm përkufizohen si në 
vijim:

a) Administratorët - janë Guvernatori dhe Zëvendësguvernatorët e 
Bankës së Shqipërisë.

b) Rrezik operacional - përfaqëson mundësinë e realizimit të humbjeve 
financiare, dëmtimit të reputacionit të Bankës ose të dyja të marra 
së bashku, si rezultat i një apo disa shkaqeve të lidhura me: faktorin 
njerëzor, me papërshtatshmërinë ose dështimin e proceseve të 
brendshme, me papërshtatshmërinë ose dështimin e sistemeve apo 
me ngjarje të jashtme. ky rrezik përfshin rrezikun ligjor dhe rrezikun 
reputacional, por nuk përfshin rrezikun strategjik. 

c) Rreziku ligjor dhe i mospërputhshmërisë me bazën rregullative - 
përfaqëson rrezikun aktual ose potencial të krijimit të humbjeve 
(financiare, reputacionale), si rezultat i shkeljes ose mosveprimit në 
përputhje me ligjet, rregulloret, udhëzimet, marrëveshjet e lidhura, 
praktikat e miratuara ose sipas rregullave të etikës.

d) Rreziku strategjik - përfaqëson rrezikun e krijimit të humbjeve 
(financiare, reputacionale) si rezultat i vendimarrjeve strategjike të 

1  Bazuar në konsultimet e literaturave të ndryshme, të pranuara gjerësisht, si politika të ARO 
dhe dokumenteve zyrtare të BIS, BQE BB, IORWG etj.
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papërshtatshme apo për të cilat nuk është studiuar mirë ndikimi në 
veprimtarinë e Bankës.

e) Rreziku reputacional – përfaqëson rrezikun e dëmtimit të institucionit 
nga ngjarje me ndikim negativ dhe/ose perceptim të jashtëm të 
pafavorshëm ndaj imazhit të Bankës.

f) Rrezik i qenësishëm (inherent) – niveli i rrezikut të vetvetishëm i një 
funksioni/procesi apo aktiviteti, i cili është i pashmangshëm dhe 
ekziston potencialisht pa marrë parasysh asnjë kontroll të vendosur 
ndaj tij për ta minimizuar;

g) Rrezik i mbetur (rezidual) – niveli i rrezikut të një funksioni/procesi 
apo aktiviteti, i cili ekziston pas kontrolleve të vendosura për ta 
minimizuar atë;

h) Njësitë – njësitë organizative të Bankës së Shqipërisë që përfshijnë 
departamentet, degët apo struktura të veçanta që nuk janë pjesë e 
departamenteve, por që kryejnë një funksion specifik në Bankë.

i) Ngjarje – rrezik që ndodh/materializohet gjatë realizimit të aktivitetit 
në njësitë e Bankës, e cila mund ta dëmtojë institucionin. Një ngjarje 
rreziku është zakonisht e paplanifikuar dhe jorutinë dhe mund të vijë 
si rezultat i mungesës së procedurave efektive, mospërputhjes ligjore 
me procedurat ekzistuese, kontroll i brendshëm i pamjaftueshëm e 
ngjarje të jashtme të cilat ndikojnë aktivitetin e Bankës.

j) kuadri i Administrimit të Rrezikut Operacional –  kuadri përfshin 
të gjithë setin e akteve rregullative, bazën e të dhënave (regjistrin 
e rreziqeve inherente reziduale), planet e veprimit, incidentet dhe 
tolerancën e miratuar të rrezikut.

k) Toleranca ndaj rrezikut – përbën nivelin e rrezikut që Banka është 
e gatshme të pranojë gjatë përmbushjes së misionit, vizionit, 
strategjisë dhe objektivave të saj. përcaktimi i tolerancës ndaj 
rrezikut shpreh nivelin e pranuar të rrezikut kundrejt objektivave 
kryesore të Bankës së Shqipërisë. 

l) Treguesit kyç të Rreziqeve – tregues që masin nivelin e rrezikut të 
një funksioni/procesi/aktiviteti të realizuar. Ato shërbejnë si shenja 
paralajmëruese për ngjarje potenciale me ndikim negativ dhe që 
mund të dëmtojnë vijueshmërinë dhe/apo cilësinë e një aktiviteti, 
projekti apo produkti. 

m) proces – një seri aktivitetesh që realizohen brenda Bankës në 
mënyrë të rregullt dhe të përsëritur e që mundësojnë realizimin e 
objektivave ose ofrimin e produkteve në mënyrë të drejpërdrejtë 
ose jo të drejpërdrejtë.

n) produkt – shërbim, instrument (financiar/jofinanciar), projekt i 
realizuar nga njësitë organizative gjatë zhvillimit të aktivitetit të 
Bankës i mbështetur në aktet përkatëse rregullative dhe proceduriale.

o) Sistem – programe aplikative, pajisje teknologjike, sisteme operative 
ose fizike ose sisteme që përdorin teknologjitë e informacionit për 
të ruajtur, transmetuar, përpunuar ose shfaqur informacionin në 
infrastruktura teknologjike.

p) plan veprimi – hartimi dhe ndërmarrja e disa hapave të njëpasnjëshme 
përpara dhe/ose pas ndodhjes së ngjarjejeve të rrezikut, apo pas 
vlerësimit të rreziqeve ndaj të cilave është e ekspozuar Banka, me 
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qëllim parandalimin dhe/ose korrigjimin e pasojave negative të 
saj. Një plan veprimi përfshin elementët bazë: detyrat specifike, 
përgjegjësit për zbatimin, afatin kohor dhe burimet e nevojshme në 
dispozicion. 

III. BURIMET E RREZIKUT OPERACIONAL

Burimet e rrezikut operacional janë:

1. Njerëzit – lidhet me humbjet e krijuara si rezultat i shkeljes së 
kuadrit rregullativ të brendshëm nga punonjësit e Bankës. krijohet 
si rezultat i stafit të pamjaftueshëm, mungesës së njohurive të 
kërkuara, pamjaftueshmërisë së trajnimit dhe zhvillimit të aftësive 
të stafit, kompetencave të dhëna, mbikëqyrjes së pamjaftueshme, 
largimit të punonjësve kyç, praktikave të punësimit, mungesës së 
planifikimit për vijimësinë e punës, mashtrimeve ose mosrespektimit 
të standardeve etike dhe integritetit në punë. këto humbje mund të 
shkaktohen dhe në mënyrë të qëllimshme. 

2. proceset – lidhet me humbjet e krijuara si rezultat i dështimit apo 
dizenjimit të papërshtatshëm të rrjedhës së proceseve, mangësive 
në një procedurë ekzistuese të lidhur me aktivitetet e realizuara, 
mangësive në evidentimin, shpërndarjen, qartësinë e të kuptuarit, 
zbatueshmërinë apo mosrealizimin në vijimësi në mënyrën e duhur 
të procesve. këto humbje janë të paqëllimshme.

3. Sistemet – lidhet me humbjet e krijuara si rezultat i mangësive 
në konfigurimin dhe/ose implementimin e sistemeve, 
papërshtatshmërisë, si dhe mosfunksionimit të tyre në mënyrën 
e duhur (në mënyrë të plotë ose të pjesshme). përgjithësisht këto 
humbje janë të paqëllimshme. Në rastin kur këto humbje janë të 
qëllimshme do të klasifikohen në kategoritë “Njerëzit” ose “Ngjarje 
të jashtme”.

4. Ngjarjet e jashtme – lidhen me humbjet e krijuara si rezultat i 
ndodhjes së një ngjarjeje që është jashtë kontrollit të Bankës (forca 
të natyrës, veprimi i një pale të tretë etj.).

IV. PARIMET BAZË TË ADMINISTRIMIT TË RREZIKUT

Banka e Shqipërisë, në kuadër të administrimit të rrezikut operacional, 
synon të ndjekë parimet e mëposhtme:

1. Qartësia e përgjegjësive. Rolet dhe përgjegjësitë për administrimin 
e rrezikut operacional duhet të jenë të përcaktuara qartë dhe në 
mënyrë të kuptueshme.

2. Kultura dhe motivimi. kuadri rregullativ për administrimin e 
rrezikut operacional synon të nxisë punonjësit të bashkëpunojnë në 
identifikimin dhe raportimin në kohë të ngjarjeve dhe nuk ka për 
qëllim ndëshkimin apo marrjen e masave disiplinore. 
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3. Ndërgjegjësimi. punonjësit duhet të jenë të vetëdijshëm për rreziqet 
operacionale të pranishme në aktivitetin e punës dhe duhet të kenë 
aftësitë dhe trajnimin e mjaftueshëm për përdorimin e burimeve 
dhe instrumenteve të nevojshme për të zbutur ndikimin e këtyre 
rreziqeve në mënyrë efektive.

4. Cilësitë e kuadrit rregullativ. kuadri rregullativ për administrimin 
e rrezikut operacional duhet të jetë efektiv dhe i qëndrueshëm në 
identifikimin, vlerësimin, matjen, raportimin, kontrollin dhe zbutjen 
e këtij rreziku. 

5. Ndjekja dhe Raportimi. Ekspozimi i Bankës së Shqipërisë ndaj 
rrezikut operacional ndiqet në mënyrë të vazhdueshme dhe 
informacioni përkatës raportohet në nivelin e duhur të drejtimit për 
të ndihmuar në një vendimmarrje sa më efektive.

6. Rishikimi periodik i Kuadrit. kuadri rregullativ për administrimin e 
rrezikut operacional rishikohet në mënyrë periodike dhe përmirësohet 
në përputhje me shkallën e pranuar të rrezikut të Bankës. 

7. Transparenca dhe konfidencialiteti. Banka e Shqipërisë i ofron 
palëve të interesit2 informacion të mjaftueshëm për praktikat që 
ndiqen nga strukturat qeverisëse për Administrimin e Rrezikut 
operacional. I gjithë informacioni është subjekt i klasifikimit përkatës 
të konfidencialitetit sipas akteve rregullative në fuqi të Bankës së 
Shqipërisë.

V. OBJEKTIVAT E ADMINISTRIMIT TË RREZIKUT OPERACIONAL

Ngritja e kuadrit për administrimin e rrezikut operacional në Bankën e 
Shqipërisë, synon arritjen e objektivave në vijim:

1. Identifikimin e problematikave në funksionet/proceset/aktivitetet e 
realizuara me synim përmirësimin e këtyre proceseve dhe të sistemit 
të kontrollit të brendshëm, si dhe parandalimin me efektivitet të 
rrezikut operacional;

2. Rritjen e eficiencës së burimeve njerëzore për minimizimin e 
humbjeve të shkaktuara nga burimi i rrezikut operacional i lidhur 
me faktorin njerëzor;

3. Minimizimin e humbjeve financiare dhe reputacionale të shkaktuara 
nga ngjarje të lidhura me rrezikun operacional;

4. parandalimin e humbjeve të mëdha dhe të papritura të krijuara nga 
ngjarje të lidhura me rrezikun operacional;

5. Ndihmesën në ndarjen e qartë të detyrave dhe përgjegjësive 
ndërmjet njësive gjatë përmbushjes së objektivave të përbashkëta.

2  Palët e interesit mund të jenë brenda Bankës (të gjitha strukturat e përfshira në qeverisjen dhe 
vendimmarrjen për ARO), ose jashtë Bankës (FMN, BB, KLSH, Kuvend etj.).
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VI. PËRGJEGJËSITË NË ADMINISTRIMIN E RREZIKUT 
OPERACIONAL

përgjegjësitë në qeverisjen e kuadrit të Administrimit të Rrezikut 
Operacional në Bankën e Shqipërisë përcaktohen sipas shkallëzimit të 
mëposhtëm:

1. këshilli Mbikëqyrës përcakton parimet, nivelin e tolerancës ndaj 
rrezikut, objektivat, mënyrën e qeverisjes, rolet dhe përgjegjësitë 
në Administrimin e Rrezikut Operacional nëpërmjet politikës, 
rregullores së Administrimit të Rrezikut Operacional dhe akteve të 
tjera rregullative. 

2. Inspektori i përgjithshëm përcakton mënyrën e identifikimit të 
proceseve, të vlerësimit të rrezikut të qenësishëm (inherent) dhe 
të mbetur (rezidual) nëpërmjet miratimit të Metodologjisë së 
Administrimit të rrezikut Operacional. Inspektori i përgjithshëm 
mbikëqyr veprimtarinë e Njësisë së Administrimit të Rrezikut 
Operacional dhe bazuar në raportimet e përgatitura nga kjo 
njësi, rishikon, miraton dhe përcjellë këto raportime pranë 
Administratorëve, komitetit të Auditimit dhe këshillit Mbikëqyrës.

3. Administratorët përkatës, pas konsultimit të përbashkët, vendosin 
për një nga katër mënyrat e trajtimit të rrezikut, në përputhje me 
politikën për Administrimin e Rrezikut Operacional dhe tolerancën e 
përcaktuar nga këshilli Mbikëqyrës. Në rastet e vendimmarrjes për 
pranimin e rrezikut (kur nuk ndërmerret asnjë plan veprimi), miratimi 
për pranimin i takon në çdo rast Guvernatorit.

 katër format e trajtimit të rrezikut janë: shmangia, transferimi, 
minimizimi dhe pranimi.

 Administratorët, bazuar në raportimet e përgatitura nga Njësia e 
Administrimit të Rrezikut Operacional, vlerësojnë dhe diskutojnë 
çështjet më të rëndësishme të adresuara nga raportimet periodike, 
ndjekin në vijimësi shkallën e ekspozimit të Bankës ndaj rrezikut 
operacional, si dhe vlerësojnë statusin e zbatimit të veprimeve 
korrigjuese të administrimit në lidhje me dobësitë dhe rreziqet e 
identifikuara.

4. komiteti i Auditimit, bazuar në rregulloren “për funksionimin e 
komitetit të Auditimit”, i paraqet këshillit Mbikëqyrës gjykimin e 
tij mbi efektivitetin dhe përshtatshmërinë e administrimit të rrezikut 
operacional të Bankës së Shqipërisë, si dhe vlerësimin e rrezikut 
nga ana e strukturave përkatëse të Bankës. 

 për këtë qëllim, komiteti: 

a) shqyrton kuadrin e administrimit të rrezikut operacional;
b) diskuton me Inspektorin e përgjithshëm, auditorin e jashtëm 

dhe drejtuesin përgjegjës për rrezikun, raportet përkatëse dhe 
rreziqet e identifikuara;

c) vlerëson efektivitetin e veprimeve korrigjuese të administrimit 
në lidhje me dobësitë dhe rreziqet e identifikuara;
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d) paraqet rekomandime në këshillin Mbikëqyrës në kuadër të 
administrimit të rrezikut, të cilat i gjykon të përshtatshme dhe 
që ndihmojnë në nxitjen e integritetit dhe sistemeve të kontrollit 
të Bankës së Shqipërisë.

5. Njësia për Administrimin e Rrezikut Operacional:

a) është përgjegjëse për bashkërendimin e punës për plotësimin 
e përditësimin e kuadrit rregullativ, për administrimin e rrezikut 
operacional dhe zbatimin e përgjegjësive që burojnë nga kuadri 
rregullativ;

b) siguron që të gjitha njësitë organizative të Bankës së Shqipërisë 
dhe përdoruesit e informacionit të jenë plotësisht të informuar mbi 
detyrimet dhe përgjegjësitë që burojnë nga kuadri rregullativ për 
administrimin e rrezikut opracional;

c) harton dhe propozon pranë Inspektorit të përgjithshëm: politikën, 
metodologjinë, rregulloren dhe akte të tjera nënligjore në shërbim 
të kuadrit të administrimit të rrezikut operacional në Bankën e 
Shqipërisë;

d) ofron mbështetje për njësitë organizative të Bankës së Shqipërisë 
në përmbushjen e detyrimeve dhe përgjegjësive në funksion të 
administrimit të rrezikut operacional;

e) koordinon punën dhe rrjedhën e informacionit në të gjithë procesin 
e administrimit të rrezikut operacional;

f) ndjek dhe vlerëson shkallën e ekspozimit të njësive organizative të 
Bankës së Shqipërisë ndaj rrezikut operacional, përmes ngritjes së 
një mekanizmi dhe procesi raportimi gjithëpërfshirës;

g) ndjek problemet e identifikuara përmes përgatitjes së planeve të 
veprimit për mbajtjen nën kontroll dhe reduktimin e shkallës së 
rrezikut operacional;

h) përgatit propozimet përkatëse për përmirësimin e procesit të 
administrimit të rrezikut operacional në njësitë e Bankës së 
Shqipërisë;

i) përgatit programe edukuese për ndërgjegjësimin e punonjësve mbi 
rrezikun operacional. Realizon trajnime për ndërgjegjësimin dhe 
edukimin e punonjësve për kulturën dhe administrimin e rrezikut 
operacional.

6. Njësitë organizative të Bankës së Shqipërisë:

a) janë përgjegjëse për identifikimin, vlerësimin dhe administrimin e 
rrezikut operacional në produktet, aktivitetet, sistemet dhe proceset 
e realizuara nga këto njësi;

b) bazohen në politikën, metodologjinë dhe aktet e tjera rregullative 
për:

i. identifikimin dhe vlerësimin e rrezikut operacional;
ii. ndjekjen e Treguesve kyç të Rreziqeve (në rastet kur është e 

zbatueshme);
iii. mbledhjen e të dhënave për ngjarjet e rrezikut dhe raportimin e tyre 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 5

korrik 2016

vëllimi 18
numër 5
korrik 2016

14 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 15

tek Njësia e Administrimit të Rrezikut Operacional;
c) informojnë Njësinë e Administrimit të Rrezikut Operacional për 

produktet, aktivitetet, sistemet dhe proceset e reja apo për ndryshime 
thelbësore në ato ekzistuese;

d) zbatojnë masat e miratuara (planet e veprimit) nga Administratorët 
për reduktimin e shkallës së rrezikut operacional duke bashkëpunuar 
me njësitë e tjera organizative;

e) krijojnë një klimë të përshtatshme brenda njësisë dhe inkurajojnë 
stafin punonjës për identifikimin e problemeve dhe raportimin e 
ngjarjeve të lidhura me rrezikun operacional;

f) mbështesin, bashkëpunojnë, orientojnë njësinë e Administrimit të 
Rrezikut Operacional në njohjen e proceseve dhe natyrës së punës 
së njësisë “burim rreziku”.

7. Departamenti i kontrollit:

a) shqyrton, në mënyrë të pavarur, mjaftueshmërinë dhe efektivitetin e 
kuadrit të administrimit të rrezikut operacional;

b) shqyrton, në mënyrë të pavarur, mjaftueshmërinë e kontrolleve në 
përgjigje të rreziqeve, të vendosura nga njësitë për të siguruar 
pajtueshmërinë me politikat, procedurat dhe aktet e tjera rregullative 
në fuqi;

c) bashkëpunon me Njësinë e Administrimit të Rrezikut Operacional 
për shkëmbimin e ndërsjelltë të informacionit.

VII. PROCESI I ADMINISTRIMIT TË RREZIKUT OPERACIONAL

procesi i administrimit të rrezikut operacional në njësitë në Bankën e 
Shqipërisë realizohet përmes përmbushjes së funksioneve bazë, që 
janë: 

1. qeverisja, kuadri rregullativ dhe infrastruktura për administrimin e 
rrezikut operacional;

2. Identifikimi i rreziqeve operacionale;
3. Vlerësimi i rreziqeve operacionale;
4. Ndjekja (reagimi dhe parandalimi) i rreziqeve operacionale;
5. Raportimi mbi procesin dhe rezultatet e administrimit të rreziqeve 

operacionale;
6. Auditimi i procesit të administrimit të rrezikut operacional.

Në mënyrë më të detajuar, përmbushja e funksioneve të mësipërme 
realizohet si në vijim:

1. përcaktimi i strukturave qeverisëse, krijimi i kuadrit rregullativ dhe 
i infrastrukturës për administrimin e rrezikut operacional përfshin 
kryesisht:
a) hartimin dhe miratimin e politikës dhe metodologjisë për 

Administrimin e Rrezikut Operacional, rregullores së funksionimit 
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të Njësisë së Administrimit të Rrezikut Operacional, si dhe 
akteve të tjera rregullative;

b) përcaktimin/krijimin e strukturave qeverisëse organizative;
c) sigurimin e infrastrukturës mbështetëse dhe/ose sistemeve të 

teknologjisë së informacionit për mbështetjen e realizimit të 
procesit.

2. Identifikimi dhe vlerësimi i rrezikut operacional realizohet në mënyrë 
të kombinuar: 

a) I decentralizuar - njësitë organizative identifikojnë ngjarjet 
që mbartin rreziqe operacionale, bazuar në metodat e 
parashikuara në Metodologjinë për Administrimin e Rrezikut 
Operacional. 

b) I centralizuar - Njësia e Administrimit të Rrezikut Operacional 
mbledh informacionin e përgatitur nga njësitë organizative 
mbi ngjarjet e lidhura me rrezikun operacional për të ndërtuar 
një pamje të integruar të këtij rreziku për të gjitha njësitë 
organizative, me qëllim identifikimin dhe vlerësimin e Treguesve 
kyç të Rreziqeve.

 Njësia e Administrimit të Rrezikut Operacional mund të 
mbledhë informacion nga burime alternative (si p.sh.: Auditimi 
i brendshëm, auditimi i jashtëm, auditimi/testimi i sigurisë së 
informacionit, apo njësi të tjera vlerësimi rreziku/kontrolli).

3. Vlerësimi i rrezikut merr në konsideratë ndikimin (impaktin), mundësinë 
e ndodhjes, si dhe kontrollet ekzistuese të vendosura për rreziqet, 
me qëllim përcaktimin cilësor të rreziqeve operacionale që duhet 
të administrohen, sipas niveleve dhe kritereve të përcaktuara në 
Metodologjinë e Administrimit të Rrezikut Operacional. Në varësi 
të burimeve në dispozicion, vlerësimi i rrezikut mund të jetë cilësor 
dhe/ose sasior. 

4. Ndjekja, reagimi dhe parandalimi i ngjarjeve që mbartin rrezik 
operacional realizohet nga çdo njësi organizative në bashkëpunim 
me Njësinë e Administrimit të Rrezikut Operacional, vazhdimisht 
dhe në mënyrë të integruar. 

4.1 qëllimi i trajtimit, reagimit ndaj rrezikut dhe zbatimit të planeve 
të veprimit është për të administruar rreziqet në përputhje me 
tolerancën e rrezikut. për rreziqe të caktuara mund të aplikohen 
reagimet në vijim:

a) shmangia (Banka vendos të mos vazhdojë më një aktivitet ose 
të tërhiqet prej tij);

b) zbutja/minimizimi (Banka vendos të zvogëlojë mundësinë e 
ndodhjes ose ndikimin e një ngjarjeje rreziku, duke aplikuar 
masa shtesë dhe/ose procedura për kontrollet përkatëse);

c) transferimi (Banka vendos të transferojë ose të ndajë rreziqet 
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me anë të sigurimit apo të marrëveshjeve nënkontraktuale);
d) pranimi (Banka vendos të tolerojë rrezikun, kur aftësia për të 

bërë diçka në lidhje me rrezikun është e kufizuar ose kostoja e 
marrjes së masave tejkalon përfitimin e mundshëm).

4.2 Rreziqet operacionale duhet të jenë subjekt i monitorimit të 
rregullt. ky është një proces i vazhdueshëm që kontrollon 
statusin e rreziqeve kryesore operacionale dhe nivelin e 
kontrolleve, verifikon nëse janë në përputhje me tolerancën 
ndaj rrezikut, siguron se planet e veprimit janë duke u zbatuar 
sipas afateve të miratuara, shqyrton praktikat më të mira për të 
zbuluar rreziqe të reja operacionale dhe siguron që incidentet 
janë të monitoruara dhe të raportuara në mënyrë ndërvepruese.

4.3 Ecuria e shkallës së ekspozimit vlerësohet nga Administratorët 
bazuar në raportimet periodike të Njësisë së Administrimit të 
Rrezikut Operacional dhe Inspektorit të përgjithshëm për:

a) Ndjekjen e Treguesve kyç të Rreziqeve të përcaktuar për 
ndjekje sipas Metodologjisë së administrimit të rrezikut 
operacional; 

b) përgatitjen dhe ndjekjen e statusit të zbatimit të planeve të 
veprimit për minimizimin e pasojave në rastet e ndodhjes së 
ngjarjeve; 

c) marrjen e masave të tjera të nevojshme për t’i paraprirë 
ngjarjeve të ardhshme që mbartin rrezik operacional.

4.4 Njësitë organizative përcjellin për dijeni pranë Njësisë së 
Administrimit të Rrezikut Operacional, çdo projekt të miratuar 
për implementim për çdo produkt, aktivitet, proces, sistem apo 
ndryshim strukturor të ri. 

5. Raportimi realizon informimin e strukturave përkatëse (Inspektorin e 
përgjithshëm, komitetin e Auditimit, Administratorët) mbi ecurinë e 
administrimit të rrezikut operacional. 

5.1 Raportimi i rrezikut është një komunikim i rezultateve kryesore 
nga procesi i administrimit të rrezikut. qëllimi i raporteve 
të rregullta të rrezikut është që të ofrojë siguri se procesi i 
administrimit të rrezikut funksionon në mënyrë efektive dhe 
të vazhdueshme dhe rreziqet janë menaxhuar bazuar në 
tolerancën e rrezikut.

5.2 Administrimi i rrezikut është një proces i vazhdueshëm, prandaj 
raportimi i rrezikut nuk është i lidhur me një fazë të caktuar 
të procesit. Ai ka për qëllim të paraqesë një panoramë të 
situatës së rrezikut në një pikë të caktuar në kohë. Raporte të 
rregullta prodhohen për të informuar strukturat përkatëse në 
lidhje me statusin e rreziqeve dhe masat për kundërpërgjigjen 
ndaj rrezikut. 

5.3 Frekuenca dhe linjat e raportimit janë: 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 5

korrik 2016

vëllimi 18
numër 5
korrik 2016

18 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 19

a) Mujore  - përgatiten nga njësitë organizative dhe i dërgohen 
Njësisë së Administrimit të Rrezikut Operacional sipas formatit 
dhe përmbajtjes së përcaktuar në Metodologjinë e Administrimit 
të Rrezikut Operacional;

b) Tremujore - përgatitet nga Njësia e Administrimit të Rrezikut 
Operacional në formën e një raporti të konsoliduar për shqyrtim 
dhe miratim nga Inspektori i përgjithshëm, i cili e adreson më 
tej pranë Administratorëve dhe komitetit të Auditimit;

c) Vjetore - përgatitet nga Njësia e Administrimit të Rrezikut 
Operacional për shqyrtim dhe miratim nga Inspektori i 
përgjithshëm, i cili e adreson më tej pranë komitetit të Auditimit 
dhe këshillit Mbikëqyrës;

d) Ad-hoc - përgatitet nga Njësia e Administrimit të Rrezikut 
Operacional në rast të evidentimit të ngjarjeve me impakt të 
lartë financiar, strategjik apo reputacional, të cilat kanë nevojë 
për vëmendje të menjëhershme të Administratorëve.

6. Vlerësimi i procesit të administrimit të rrezikut operacional realizohet 
nga Departamenti i kontrollit, audituesi i jashtëm dhe/ose institucione 
të specializuara3 jashtë Bankës së Shqipërisë, që vlerësojnë 
mjaftueshmërinë e kontrolleve dhe efektivitetin e kuadrit të ngritur 
nga Banka e Shqipërisë për administrimin e rrezikut operacional. 
Vlerësuesit ndihmojnë në identifikimin e dobësive potenciale, në 
sistemet e kontrollit të ngritura nga njësitë organizative, si dhe 
mund të rekomandojnë plane veprimi për përforcimin e sistemit të 
kontrollit.

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

GENT SEJKO 

3 Administrimi i Rrrezikut Operacional mund të jetë objekt vlerësimi nga institucione të 
specializuara, si p.sh.: FMN, FSVC, BB, BQE etj.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 72, datë 6.7.2016

PËR
MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN DHE 

fUNKSIONIMIN E KOMITETIT TË SHPENZIMEVE KAPITALE NË 
BANKËN E SHQIPËRISË” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “c” dhe “f” të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar; të 
nenit 10, pika 4 të Statutit të Bankës së Shqipërisë miratuar me vendim 
të këshillit Mbikëqyrës nr. 90, datë 02.12.2015; të neneve 6-12 të 
rregullores “Mbi rregullat proceduriale të Bankës së Shqipërisë”, të 
miratuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 16.05.2001; 
me propozimin e Guvernatorit dhe të Departamentit të Sistemeve të 
pagesave, kontabilitetit dhe Financës, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “për organizimin dhe funksionimin e komitetit 
të Shpenzimeve kapitale në Bankën e Shqipërisë” sipas tekstit 
bashkëlidhur këtij vendimi.

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

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

4. Shfuqizimin e rregullores “Mbi organizimin dhe funksionimin e 
komitetit të Strategjisë së Teknologjisë së Informacionit”, miratuar 
me vendimin nr. 29, datë 09.04.2008 të këshillit Mbikëqyrës.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO 
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KAPITULLI I
TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti 

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave të organizimit 
dhe funksionimit të komitetit të Shpenzimeve kapitale në Bankën e 
Shqipërisë, si organ kolegjial me funksion këshillimor.

Neni 2
Baza juridike

kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të:

a) ligjit “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
b) Statutit të Bankës së Shqipërisë; 
c) rregullores mbi “Rregullat proceduriale të Bankës së Shqipërisë”;
d) akteve të tjera nënligjore të Bankës së Shqipërisë.

Neni 3
Përkufizime

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

a) “komiteti” – është komiteti i Shpenzimeve kapitale në Bankën e 
Shqipërisë;

b) “Banka” – është Banka e Shqipërisë;
c) “Organet e Bankës” – janë këshilli Mbikëqyrës dhe Administratorët 

e Bankës;
d) “Shpenzimet kapitale” – për qëllime të kësaj rregulloreje, 

përfaqësojnë fondet me vlerë mbi 5 milionë lekë që përdoren nga 
Banka për blerjen e tokës, ndërtesave, pajisjeve, apo aktiveve të 
tjera të paprekshme, jetëgjatësia e të cilave shtrihet në më shumë 
se një vit, si dhe fondet që përdoren për të rritur jetën ekonomike të 
këtyre të fundit, pjesë e të cilave janë dhe projektet;

e) “projektet” - janë iniciativa të përkohshme të ndërmarra me qëllim 
krijimin e një produkti ose shërbimi. projektet mund të jenë në fusha 
të ndryshme sipas veprimtarive ose funksioneve të Bankës. për 
qëllime të kësaj rregulloreje projektet do të jenë objekt i miratimit 
paraprak nga komiteti, pavarësisht kufizimit në vlerë të përcaktuar 
në shkronjën “d” të këtij neni.
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KAPITULLI II
QËLLIMI, fUNKSIONET DHE DETYRAT E KOMITETIT

Neni 4
Qëllimi

komiteti ka si qëllim:

1. Të shqyrtojë dhe miratojë paraprakisht listën e shpenzimeve 
kapitale dhe projekteve, si pjesë e tyre, të cilat do të përfshihen në 
projekt buxhetin e Bankës, në përputhje me strategjinë afatmesme 
të Bankës.

2. Të këshillojë organet drejtuese për çështje që lidhen me sa 
përcaktuar në pikën 1 të këtij neni.

Neni 5
Funksionet

për realizimin e qëllimit, komiteti ushtron funksionet e mëposhtme:

1. përcakton prioritetet në lidhje me shpenzimet kapitale në Bankë 
dhe shtrirjen kohore të tyre, në funksion të përdorimit me efikasitet 
të burimeve financiare dhe njerëzore të Bankës.

2. Miraton paraprakisht listën e shpenzimeve kapitale në funksion të 
miratimit përfundimtar të buxhetit vjetor dhe/ose afatmesëm nga 
këshilli Mbikëqyrës.

3. përcakton listën e shpenzimeve kapitale dhe projekteve si pjesë e 
tyre dhe informohet gjatë vitit në lidhje me realizimin e tyre. 

Neni 6
Kriteret e përcaktimit të shpenzimeve kapitale

1. Shpenzimet kapitale në Bankën e Shqipërisë planifikohen në 
funksion të përmbushjes së objektivave, detyrave dhe funksioneve 
të përcaktuara në ligjin e saj organik si bankë qendrore, si dhe të 
objektivave të shprehura në Strategjinë Afatmesme të Zhvillimit të 
Bankës.

2. Në funksion të pikës 1 të këtij neni, për vlerësimin e shpenzimeve 
kapitale komiteti bazohet në kriteret e mëposhtme:

a) Sigurimin e funksionimit normal të veprimtarisë së Bankës së 
Shqipërisë, përfshirë nevojën për zbutjen e rrezikut nëpërmjet 
përmirësimeve teknologjike;

b) Efektin në ofertën monetare dhe ruajtjen e treguesve të politikës 
monetare;

c) Efektin e tyre në të ardhurat dhe shpenzimet e periudhës aktuale 
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dhe të ardhshme;
d) Burimet njerëzore të nevojshme për realizimin e tyre si dhe 

zhvillimin e vazhdueshëm në funksion të analizës;
e) Analizën e fizibilitetit të propozimeve për shpenzime kapitale 

dhe projekteve si pjesë e tyre, në funksion të kërkesave të 
departamenteve në përputhje me burimet financiare dhe 
burimet njerëzore të nevojshme për realizimin e tyre;

f) Çështje të tjera sipas vlerësimit të komitetit, të cilat lidhen me 
situata specifike të pritshme.

3. Banka planifikon shpenzimet kapitale si pjesë të buxhetit vjetor 
dhe/ose afatmesëm.

Neni 7
Ndjekja e zbatimit të shpenzimeve kapitale 

për përmbushjen e qëllimit dhe realizimin e funksioneve, komiteti: 

1. Në funksion të nenit 5 pika 3 e kësaj rregulloreje, informohet 
sipas nenit 8 të kësaj rregulloreje, mbi statusin e realizimit dhe 
në rast mosrealizimi njihet me argumentet përkatës. Nëse është e 
nevojshme zhvillon edhe takime të posaçme me drejtuesit e njësive, 
me kërkesë të kryetarit të komitetit. 

2. Informohet nga njësitë e Bankës në lidhje me ndryshimet në buxhet 
për shpenzimet kapitale dhe projektet, të cilat kanë objekt shqyrtimi 
sipas nenit 5 pika 3.

Neni 8
Informimi i Komitetit 

Në funksion të përmbushjes së detyrave të përcaktuara në nenin 5, 
nëpërmjet sekretariatit komiteti informohet nga:

1. qendrat e kostos dhe/ose departamentet përgjegjëse mbi:
a) propozimet dhe dokumentacionin përkatës për zërat e 

shpenzimeve kapitale dhe projekteve sipas objektit të 
veprimtarisë së tyre:

b) kërkesat për ndryshim sipas nenit 7 pika 2. 

2. Zyra e Buxhetit në DSpkF, në lidhje me:
a) përmbledhësen e propozimeve të shpenzimeve kapitale të reja 

dhe të mbartura, sipas propozimeve të njësive në përputhje 
me rregulloren e buxhetit, si dhe ndikimin financiar përkatës; 

b) ecurinë e financimit të shpenzimeve kapitale, objekt i kësaj 
rregulloreje, bazuar në argumentet e sjella nga njësitë 
përkatëse.

3. Njësia e Administrimit të projekteve, në lidhje me ecurinë e realizimit 
të projekteve në nivel Banke.
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KAPITULLI III
ORGANIZIMI I KOMITETIT

Neni 9
Përbërja

1. komiteti kryesohet nga Guvernatori në cilësinë e kryetarit. 

2. Anëtarët të komitetit janë Zëvendësguvernatori i parë dhe i Dytë si 
dhe anëtarët e tjerë, të cilët caktohen me urdhër të Guvernatorit. 

3. Në rastin kur kryetari mungon ose është në pamundësi për të 
ushtruar kompetencat e tij, këto kompetenca i merr dhe i ushtron 
Zëvendësguvernatori i parë. Në rast të mungesës së të dyve, 
mbledhja nuk realizohet.

4. Çdo anëtar i komitetit:

a) në rast mungese, ka të drejtë të autorizojë një person tjetër 
për ta përfaqësuar në mbledhjet e komitetit. Në të gjitha 
rastet, zëvendësuesi ka të njëjtat të drejta dhe detyrime si 
i zëvendësuari. Anëtari i zëvendësuar njofton kryetarin për 
punonjësin që do e zëvendësojë;

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

5. kur vlerësohet e nevojshme, me miratimin e drejtuesit të mbledhjes 
ftohen të marrin pjesë në mbledhje edhe punonjës të Bankës, të 
ndryshëm prej atyre të parashikuar më lart. pjesëmarrja e tyre 
evidentohet në procesverbalin e mbledhjes.

Neni 10
Mbledhja e Komitetit 

1. komiteti zhvillon mbledhje:

a) të rregullta, të cilat zhvillohen si rregull të paktën një herë në gjashtë 
muaj;

b) të posaçme, të cilat zhvillohen sipas nevojës dhe në çdo rast kur:

i. Banka harton Strategjinë Afatmesme të Zhvillimit, para miratimit 
të saj;

ii. gjykohet e nevojshme nga kryetari i tij.

2. Mbledhjet e komitetit mund të jenë:

a) me pjesëmarrje të zakonshme, ku marrin pjesë vetëm anëtarët e tij;
b) me pjesëmarrje të zgjeruar, ku marrin pjesë edhe punonjës të tjerë 

sipas pikës 5 të nenit 9 të rregullores. 
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3. Mbledhja e posaçme e komitetit mund të kërkohet nga çdo anëtar 
i komitetit dhe kërkesa i dërgohet Sekretariatit.

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

5. pas njoftimit nga kryetari për vendimin e tij, Sekretariati njofton 
pjesëmarrësit në mbledhje. 

Neni 11
Kompetencat e Kryetarit të Komitetit

kryetari i komitetit ushtron kompetencat e mëposhtme:

a) përcakton datën dhe thërret mbledhjen në përputhje me nenin 9, 
pika 3, shkronja “a” të kësaj rregulloreje; 

b) përcakton rendin e ditës për çdo mbledhje; 
c) drejton mbledhjet e komitetit; 
d) orienton në përgjithësi veprimtarinë e komitetit, për realizimin e 

qëllimit dhe ushtrimin e funksioneve të tij të përcaktuara në këtë 
rregullore;

e) miraton pjesëmarrjen e punonjësve të tjerë të Bankës në mbledhjet 
e komitetit sipas nenit 9, pika 5 e kësaj rregulloreje;

f) nënshkruan konkluzionet (opinionet/rekomandimet) e komitetit për 
organet e Bankës. 

Neni 12
Sekretariati i Komitetit dhe detyrat e tij

1. Sekretariati i komitetit është Njësia e Administrimit të projekteve.

2. Sekretariati ka për detyrë:

a) të vërë në dispozicion të çdo anëtari në mbledhje rendin e 
ditës të çështjeve që do të shqyrtohen në mbledhje, si dhe 
materialet përkatëse me format të standardizuar, sipas nenit 
7, të paktën (5) pesë ditë pune para datës së zhvillimit të 
mbledhjes;

b) të përpilojë dhe të pasqyrojë qartë mendimet dhe diskutimet e 
pjesëmarrësve në mbledhjen e komitetit, në procesverbalin e 
mbajtur për çdo mbledhje;

c) të zbardhë procesverbalin e mbledhjes; në vijim e dërgon atë 
me postë elektronike pranë anëtarëve të komitetit për konfirmim 
brenda 3 ditësh; pas reflektimit të komenteve, printon variantin 
përfundimtar të procesverbalit dhe e nënshkruan; procesverbali 
duhet të përfshijë mendimin e pakicës në rastet kur nuk arrihet 
konsensusi i plotë; në përfundim merr në dokument nënshkrimet 
e anëtarëve që morën pjesë në mbledhje; 
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d) procesverbali të jetë në 2 (dy) kopje, njëra prej të cilave 
arkivohet në Zyrën e protokoll – Arkivit të Bankës, ndërsa 
një kopje administrohet nga Sekretariati. Të përcjellë pranë 
Zyrës së Buxhetit, Njësisë së Administrimit të projekteve 
dhe departamenteve propozuese, listën e projekteve dhe 
shpenzimeve kapitale të miratuar paraprakisht nga komiteti 
sipas nenit 13 pika 3 e kësaj rregulloreje, brenda dy ditësh 
nga marrja e vendimit;

e) të hartojë, të ruajë dhe të administrojë të gjithë informacionin 
që administron komiteti.

3. krahas detyrave të përcaktuara në këtë nen dhe në përputhje me 
funksionin e tij në komitet, Sekretariati kryen detyra të tjera që 
mund t’i caktohen nga kryetari i komitetit.

Neni 13
Arritja e konkluzioneve

1. për çështjet e përcaktuara në nenin 4 të kësaj rregulloreje nuk kryhet 
votim. 

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

3. konkluzionet përfshihen në listën përfundimtare të shpenzimeve 
kapitale sipas nenit 4 pika 1 të kësaj rregulloreje, me qëllim 
përfshirjen e tyre në projektbuxhet.

4. Në rastin kur qëndrimet e shprehura të anëtarëve të komitetit nuk 
arrijnë të përafrohen drejt një konkluzioni gjerësisht të pranuar, 
atëherë, konkluzioni paraqitet në procesverbal. 

Neni 14
Ruajtja e konfidencialitetit 

1. Miratimet paraprake, materialet, konkluzionet dhe procesverbalet 
e mbledhjeve të komitetit, përbëjnë informacion jopublik. Anëtarët 
e komitetit, Sekretariati, dhe punonjësit e Bankës që marrin dijeni 
mbi këto dokumente mbajnë përgjegjësi për trajtimin e tyre si të 
tillë (administrimin e brendshëm, dërgimin tek palët e interesuara, 
publikimin etj.) sipas përcaktimeve përkatëse të akteve rregullative. 

2. pavarësisht nga përcaktimi në pikën 1 të këtij neni, kryetari 
i komitetit ka të drejtë të vendosë për t’u mundësuar palëve të 
interesuara njohjen me këtë informacion, në mënyrë të plotë ose të 
pjesshme, si dhe në një formë të përshtatshme, kur kjo nuk ndalohet 
nga kërkesat përkatëse të akteve rregullative. 
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Neni 15
Hyrja në fuqi

kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë.

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

GENT SEJKO 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 74, datë 6.7.2016

PËR
MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN “MBI 

PROCEDURAT E NDËRHYRJES SË BANKËS SË SHQIPËRISË NË 
TREGUN E BRENDSHËM TË KËMBIMEVE VALUTORE” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 3, pika 2, të nenit 43, shkronja “c”, 
dhe të nenit 61, shkronja “a” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; bazuar në propozimin e 
Departamentit të Operacioneve Monetare, këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Mbi procedurat e ndërhyrjes së Bankës së 
Shqipërisë në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore”, miratuar 
me vendim të këshillit Mbikëqyrës nr. 2, datë 16.01.2012, i 
ndryshuar, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Titulli i nenit 7 ndryshon nga: “Ndërhyrja për rritjen e rezervës 
valutore” në: “Ndërhyrja për ndryshimin e rezervës valutore”.

b) Në nenin 7, togfjalëshi: “programin monetar të miratuar” 
ndryshon në: “kriteret e mjaftueshmërisë së rezervës valutore të 
miratuara”.

2. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Departamenti i politikës 
Monetare, Departamenti i Operacioneve Monetare dhe komiteti 
për Zbatimin dhe këshillimin e politikës Monetare.
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3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit me publikimin e këtij vendimi 
në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe Departamenti 
i kërkimeve me publikimin në Buletinin Zyrtar dhe në Faqen e 
Internetit të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi në datën 01.08.2016.

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 75, datë 6.7.2016

PËR
MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN “MBI 

MINIMUMIN E REZERVËS SË DETYRUAR MBAJTUR NË BANKËN E 
SHQIPËRISË NGA BANKAT” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 19 dhe nenit 43, shkronjat “a” dhe 
“c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar; bazuar në propozimin e Departamentit të Operacioneve 
Monetare, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur 
në Bankën e Shqipërisë nga bankat”, miratuar me vendimin e 
këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 16.05.2012, i ndryshuar, bëhen 
ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 12/1, përmbajtja e pikës 2 ndryshon si më poshtë:
 
 “Teprica e llogarisë rezervë në euro është diferenca e gjendjes 

në llogarinë rezervë me rezervën e detyruar, e llogaritur çdo 
ditë”.

b) Në nenin 12/1, pas pikës 2, shtohet pika 2/a me përmbajtje 
si më poshtë:

 “Teprica e llogarisë rezervë në dollarë amerikanë është 
diferenca e gjendjes në llogarinë rezervë me rezervën e 
detyruar, e llogaritur çdo ditë, por jo më e vogël se niveli 
minimal i tepricës”.
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c) Në nenin 12/1, pika 3 ndryshon me përmbajtje si më poshtë:
 
 “Banka e Shqipërisë remuneron tepricën në euro në gjithë 

shumën e saj. Banka e Shqipërisë remuneron tepricat në 
llogaritë rezervë në lekë dhe në dollarë amerikanë vetëm në 
rastet kur tejkalohet niveli minimal i saj, ku si i tillë konsiderohet 
shuma për të cilën bankat nuk remunerohen. Si nivel minimal 
për rezervën e detyruar në Lekë dhe USD konsiderohen 
përkatësisht shumat 50 milionë Lekë dhe 500,000.00 USD”.

2. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Departamenti i Operacioneve 
Monetare.

3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit me publikimin e këtij vendimi 
në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe Departamenti i 
kërkimeve me publikimin në Buletinin Zyrtar dhe në faqen e internetit 
të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi në datën 26.09.2016.

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 76, datë 6.7.2016

PËR
NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 39, DATË 25.06.2014 PËR 
“MIRATIMIN E NORMËS SË INTERESIT PËR REMUNERIMIN E 
REZERVËS SË DETYRUAR DHE TË TEPRICAVE TË SUBJEKTEVE 

BANKARE, TË NDRYSHUAR” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, pika 4 të rregullores “Mbi minimumin 
e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat”, 
miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 16.05.2012, 
i ndryshuar, me propozim të Departamentit të Operacioneve Monetare, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. pika 3 e vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 39, datë 25.06.2014 
“për miratimin e normës së interesit për remunerimin e rezervës së 
detyruar dhe të tepricave të subjekteve bankare”, i ndryshuar, të 
ndryshojë si më poshtë:

 “Norma e interesit e remunerimit të rezervës së detyruar në Euro të 
jetë e barabartë me normën e depozitës të përcaktuar nga BQE-
ja”. 

2. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare dhe 
Departamenti i Sistemeve të pagesave, kontabilitetit dhe Financës 
me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare të njoftojë 
bankat pas miratimit të këtij vendimi.
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4. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve për publikimin e këtij 
vendimi në Buletinin Zyrtar dhe në faqen e internetit të Bankës së 
Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi në datë 26.09.2016.

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 77, datë 6.7.2016

PËR
DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN “PËR MARRËDHËNIET E PUNËS TË 

PERSONELIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c” dhe shkronja “g” 
të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i 
ndryshuar, dhe me propozim të Departamentit të Burimeve Njerëzore, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Në vendimin nr. 21, datë 16.05.2007 “për marrëdhëniet e 
punës të personelit të Bankës së Shqipërisë” e ndryshuar, të bëhen 
ndryshimet si më poshtë:

a) Në nenin 5 “parimet themelore” në paragrafin me germën “a” në 
fillim të paragrafit shtohet fjalia si më poshtë:

 “Në ushtrimin e së drejtës për punësim dhe profesion, ndalohet 
çdo formë diskriminimi, e parashikuar në Kodin e Punës dhe në 
legjislacionin e posaçëm për mbrojtjen nga diskriminimi.”

b) Në nenin 5 “parimet themelore” pas paragrafit me germën “h” 
shtohet paragrafi me germën “i” me përmbajtjen si më poshtë:

 “Parimi i Mirëbesimit
 Gjatë ushtrimit të të drejtave dhe përmbushjes së detyrimeve, 

punëdhënësit, përfaqësuesit e punëdhënësve, punëmarrësit dhe 
përfaqësuesit e punëmarrësve duhet të udhëhiqen nga parimi 
i mirëbesimit, drejtësisë dhe bashkëpunimit me njëri-tjetrin. Ata 
informojnë njëri-tjetrin për të gjitha faktet, kushtet, si dhe ndryshimet 
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e tyre, të cilat janë të rëndësishme për ushtrimin e të drejtave dhe 
përmbushjen e detyrimeve”.

c) Në nenin 9 “Shpallja e konkurrimit” përmbajtja e pikës 1 ndryshon 
si më poshtë: 

 “Procedurat e zhvillimit të konkursit si dhe kriteret e përzgjedhjes së 
kandidatëve bëhen kurdoherë publike, duke u shpallur për 3 ditë 
radhazi nga Departamenti i Burimeve Njerëzore në faqen zyrtare 
të internetit të Bankës dhe në të paktën 3 gazeta të përditshme 
kombëtare, dhe/ose në zyrat e punësimit, jo më vonë se 20 ditë 
para datës së caktuar për zhvillimin e konkursit.”

d) Në nenin 11 “Fazat e konkurrimit” përmbajtja e pikës “b” ndryshon 
si më poshtë:

“Në fazën e dytë zhvillohet testimi me shkrim i cili përfshin:

i. Testimin për zotërimin e gjuhës së huaj, si rregull të gjuhës 
angleze; 

ii. Testimin për nivelin e njohurive të përgjithshme;
iii. Testimin e njohurive profesionale sipas fushës përkatëse. 

Nëse rezultati i testimit me shkrim është nën nivelin minimal të 
pikëve të përcaktuar nga komisioni Ad-Hoc, si rregull kandidati nuk 
kualifikohet për fazat e mëtejshme të konkurrimit. ”

e) Në nenin 13 “Mënyra e vlerësimit” shtohet pika “6” me përmbajtje 
si më poshtë: 

 “Kandidatët që kualifikohen në fazën e dytë dhe të tretë të 
konkurrimit, sipas dispozitave të kësaj rregulloreje, nëse gjatë një 
periudhe dyvjeçare nga kualifikimi i tyre zhvillohen procedura të 
tjetra konkurrimi për pozicione të ngjashme në Bankë, njoftohen 
nga Departamenti i Burimeve Njerëzore mbi shpalljen e konkurseve 
përkatëse.”

f) Në nenin 27 “përmbajtja e kontratës së punës” përmbajtja e pikës 
2 ndryshon si më poshtë:

“kontrata e punës duhet të përmbajë elementet në vijim:

a) identitetin e palëve;
b) vendin e punës;
c) përshkrimin e përgjithshëm të punës;
d) datën e fillimit të punës;
e) kohëzgjatjen, kur palët lidhin kontratë me afat të caktuar;
f) kohëzgjatjen e pushimeve të paguara;
g) afatin e njoftimit për zgjidhjen e kontratës;



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 5

korrik 2016

vëllimi 18
numër 5
korrik 2016

34 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 35

h) elementet përbërëse të pagës dhe datën e dhënies së saj;
i) kohën normale javore të punës;
j) periudhën e provës;
k) llojet dhe procedurat e masave disiplinore;
l) përcaktimet, sipas rastit, mbi të drejtën e autorit për veprat e 

krijuara gjatë ushtrimit të detyrës në Bankë.”

g) Në nenin 39 “Rastet e pezullimit”, bëhen këto ndryshime:

i. pika 1 paragrafi “a” ndryshon si më poshtë: 

“kur ndaj punonjësit fillon procedimi penal dhe ndaj tij është 
vendosur njëra nga masat e sigurimit personal. Në këtë rast, 
pezullimi i marrëdhënieve të punësimit nuk mund të zgjasë më 
shumë se tre vjet nga data e fillimit të këtij procedimi. Në rastin e 
pezullimit të marrëdhënieve të punësimit të drejtuesve të njësive të 
Bankës ky afat nuk mund të zgjasë më shumë se një vit.”

ii. Paragrafi “b” i pikës 1 shfuqizohet. 

h) Neni 40 “përfundimi i periudhës së pezullimit” ndryshon si më 
poshtë vijon:

i. Përmbajtja e pikës 1 ndryshon si më poshtë:

“Me përfundimin e shkakut të pezullimit, punonjësit i ofrohet 
punësim në Bankë në të njëjtin pozicion pune ose në një pozicion 
pune të ngjashëm me atë që ka ushtruar përpara pezullimit të 
marrëdhënieve të punësimit të tij.”

ii. Përmbajtja e pikës 2 ndryshon si më poshtë:

“Periudha e kohës së pezullimit nga detyra, nuk merret në konsideratë 
për llogaritjen e vjetërsisë së punës në Bankë, përveç rasteve të 
përcaktuara në Kodin e Punës dhe legjislacionin përkatës.”

iii. Përmbajtja e pikës 3 ndryshon si më poshtë:

“Nëse punonjësi, për arsye të pajustifikuara nuk paraqet kërkesë 
për riemërim brenda një afati 30-ditor pas përfundimit të afatit 
të pezullimit, marrëdhënia e punësimit me Bankën e Shqipërisë 
ndërpritet. Punonjësi humbet të drejtën për t’u rikthyer si punëmarrës 
në Bankë sipas këtij neni, kur deklarohet fajtor në bazë të një 
vendimi penal të formës së prerë.”

i) pas nenit 44 “kohëzgjatja e punës” shtohet neni 44/1 me titull 
“kompensimi për orët shtesë gjatë ditëve të punës” me përmbajtje 
si më poshtë vijon: 
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1.  Me orë shtesë kuptohet çdo orë pune e kryer mbi kohëzgjatjen 
ditore normale ose javore maksimale të punës në përputhje me 
dispozitat e kësaj rregulloreje.

2.  Nëse rrethanat kërkojnë kryerjen e orëve shtesë të punës, 
Banka mund t’i kërkojë punonjësve të kryejë orë shtesë pune, 
për aq kohë sa është e mundur dhe e nevojshme, si dhe duke 
marrë parasysh kushtet vetjake dhe familjare të punonjësve.

3. Numri maksimal i orëve shtesë përcaktohet në kontratën 
individuale të punës, por në çdo rast nuk mund të tejkalojë 
përcaktimet e dispozitave të kodit të punës.

4.  Ndalohet kryerja e orëve shtesë të punës nga gratë shtatzëna 
dhe pas lindjes së fëmijës, derisa fëmija të mbushë moshën 1 
vjeç.

5.  Ndalohet kryerja e orëve shtesë për personat me aftësi të 
kufizuar, për shkaqe objektivisht të justifikuara, që lidhen me 
shkallën e aftësisë së tyre të kufizuar dhe natyrën e punës për 
të cilën kërkohen orët shtesë.”

j) Neni 45 riemërtohet si më poshtë vijon:

“Procedura e kompensimit të orëve shtesë gjatë ditëve të punës”.

k) Neni 46 “kompensimi për punën në ditët e pushimit” pika 1 
ndryshon si më poshtë:

“Puna e kryer në ditët e pushimit ose në ditët e festave zyrtare deri 
në 8 (tetë) orë në ditë, dhe kur nuk mund të kompensohet me ditë 
pushimi tjetër, kompensohet me një shtesë page, e cila në çdo rast, 
është të paktën 50 për qind më e madhe se orët shtesë të bëra 
ose paga normale, dhe në çdo rast bazuar në urdhrin përkatës të 
administratorëve sipas dispozitave të kësaj rregulloreje.”

l) Në nenin 48 “koha e dhënies së pushimeve vjetore të pagueshme” 
bëhen këto ndryshime:

i. Përmbajtja e pikës 4 ndryshon si më poshtë:
“Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë vitit të punës ose deri në fund 
të tremujorit të parë të vitit pasardhës, por asnjëherë nuk duhet të 
jenë më pak se një javë kalendarike pa ndërprerje. Pushimet e vitit 
paraardhës që nuk janë kërkuar nga punonjësi, mund të jepen edhe 
pas fundit të tremujorit të parë të vitit, vetëm pas miratimit paraprak 
të Administratorit përkatës nën varësinë e të cilit është njësia e 
punonjësit. E drejta e pushimeve që nuk kërkohen, parashkruhet 
me kalimin e 3 vjetëve nga dita në të cilën punonjësit i lind kjo e 
drejtë.”

ii. Në pikën 6 pas fjalisë së fundit shtohet paragrafi si më poshtë:
“Në raste të veçanta dhe/ose emergjente të argumentuara, me 
miratimin paraprak të drejtuesit përkatës, kërkesa për përfitim të 
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pjesshëm të pushimeve vjetore të pagueshme mund të paraqitet 
edhe ditën e fillimit të pushimeve vjetore të pagueshme”.

m) Në nenin 49 “pagesa për pushimet vjetore të pagueshme” shtohet 
pika 3 me përmbajtje si më poshtë: 

“Pushimet vjetore nuk zëvendësohen me pagesë, me përjashtim të 
rastit të parashikuar në pikën 2 të këtij neni”.

n) Në nenin 50 “pushimet e pagueshme shtesë” bëhen ndryshimet si 
më poshtë:

i. Përmbajtja e pikës 1 shkronja “b”/II ndryshon si më poshtë:

“në grupin II, përfshihen drejtorët dhe zëvendësdrejtorët e 
departamenteve, Shefi i Kabinetit të Guvernatorit, këshilltarët në 
Kabinetin e Guvernatorit, përgjegjësit e sektorëve, përgjegjësit e 
zyrave, drejtorët e degëve të Bankës, si dhe të gjithë të barazuarit 
me këto kategori”.

ii. Përmbajtja e pikës 2 ndryshon si më poshtë:

“Në rast martese të punonjësit ose në rast vdekjeje të bashkëshortit/
bashkëjetuesit, paraardhësve ose pasardhësve të drejtpërdrejtë 
të tij, punonjësi përfiton 5 ditë pushimi të paguar, bazuar në 
dokumentacionin përkatës”.

iii. Pas pikës 3 shtohet pika 4 me përmbajtje si më poshtë:

“ 4. Në rast lindjeje fëmije, punonjësi në statusin e bashkëshortit/
bashkëjetuesit përfiton 3 ditë pushimi të paguar.”

o) Neni 52 riemërtohet “Leja prindërore dhe përkujdesja për fëmijët 
në ngarkim” dhe përmbajtja e tij ndryshon si në vijim:

1.  punonjësi me fëmijë të mitur deri në tre vjeç, ka të drejtë për një 
pushim të paguar deri në 15 ditë, kur fëmija i tij është i sëmurë, 
vërtetuar me raport mjekësor. Ai ka të drejtë të mungojë për 
një periudhë shtesë jo më shumë se 30 ditë në vit pa pagesë.

2.  pushimi i jepet bashkëshortit që merret, kujdeset efektivisht për 
fëmijën. Në rast të kundërt ai i jepet me rradhë edhe nënës 
edhe babait.

3.  Banka mund të verifikojë raportin për kujdesin për fëmijën duke 
caktuar një mjek tjetër nga ai që ka dhënë raportin mjekësor 
për fëmijën.

4.  punonjësi i cili ka më shumë se një vit pune të pandërprerë në 
Bankë, ka të drejtë për një leje të papagueshme, jo më pak 
se 4 muaj, derisa fëmija që ka në ngarkim të arrijë moshën 6 
vjeç. E drejta për të kërkuar lejen prindërore është individuale 
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për secilin prind dhe nuk është e transferueshme, me përjashtim 
të rasteve kur njëri prind vdes. Leja mund të jepet e ndarë, por 
jo më pak se një javë në vit. kohëzgjatja përcaktohet me 
marrëveshje me shkrim midis punonjësit dhe Bankës.

5.  Në rastin e birësimit të fëmijës, leja prindërore jepet brenda 6 
vjetëve, që nga dita e birësimit të fëmijës, por jo më vonë se 
kur fëmija mbush moshën 12 vjeç.

6.  punonjësi duhet të lajmërojë, me shkrim, drejtuesin e njësisë së 
tij të paktën dy javë përpara fillimit të lejes prindërore. Banka 
ka të drejtë, pas konsultimit me punonjësin, të shtyjë datën e 
fillimit të lejes, deri në gjashtë muaj, për arsye të cilat kanë të 
bëjnë me nevojat operacionale të institucionit, kur punonjësi 
nuk mund të zëvendësohet përkohësisht, dhe/ose kur kjo leje 
kërkohet njëkohësisht nga shumë punonjës ose kur pozicioni i 
punës është i një rëndësie të veçantë. Banka njofton punonjësin 
me shkrim, brenda dy javëve nga data e kërkesës, për arsyet 
e shtyrjes së lejes prindërore.”

p) Në nenin 57 “Llojet e masave disiplinore”, përmbajtja e pikës 5 
ndryshon si më poshtë:

“Masat disiplinore të shlyera hiqen nga dosja e punonjësit pas një 
viti nga miratimi i masës disiplinore ndaj punonjësit.”

q) Në nenin 59 “Ndërprerja e marrëdhënieve të punës” pika 4 
ndryshon si më poshtë: 

“Marrëdhëniet e punës të punonjësit me Bankën nuk mund të 
ndërpriten për shkaqet e mëposhtme:

a)  punëmarrësi ka përmbushur një detyrim ligjor;
b)  shkel ndalimin e diskriminimit, sipas përcaktimeve në kodin e 

punës dhe në ligjin e posaçëm për mbrojtjen nga diskriminimi.
c)  për motive që lidhen me ushtrimin nga punonjësi, të një të 

drejte kushtetuese, por që nuk sjell shkeljen e detyrimeve që 
rrjedhin nga kontrata e punës;

d)  bëhet për motive të anëtarësimit ose jo të punonjësit në sindikatë 
të krijuar në bazë të ligjit ose për shkak të pjesëmarrjes së tij 
në veprimtari sindikale në bazë të ligjit;

e)  bëhet në kundërshtim me parashikimet e përcaktuara në pikën 
3, të nenit 144, të kodit të punës, lidhur me arsyet e zgjidhjes 
së kontratës së punës.”

r) pas nenit 66 shtohet neni 66/1 me titull “Mbrojtja e të dhënave 
personale” dhe përmbajtje si më poshtë:

1.  Banka, gjatë marrëdhënieve të punës, nuk mbledh informacione 
lidhur me punonjësit, përveç rasteve kur këto informacione 
lidhen me aftësitë profesionale të punonjësve ose janë të 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 5

korrik 2016

vëllimi 18
numër 5
korrik 2016

38 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 39

nevojshme për zbatimin e kontratës së punës. përdorimi dhe 
trajtimi i të dhënave personale që përmban dosja personale e 
punonjësit, regjistri themeltar i personelit, si dhe dokumentacioni 
i administruar nga Banka për regjistrimin e rasteve të konfliktit 
të interesit, në çdo rast mbrohen sipas dispozitave ligjore për 
mbrojtjen e të dhënave personale.

2.  Banka merr masa sigurie për mbrojtjen e të dhënave personale 
të punonjësve që përpunohen në fushën e marrëdhënies së 
punës dhe në mënyrë të veçantë për të dhënat sensitive, vetëm 
në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave 
personale.

3.  punonjësit e Departamentit të Burimeve Njerëzore që njihen 
me të dhënat e përpunuara të punonjësve, gjatë ushtrimit 
të detyrës së tyre, detyrohen të ruajnë konfidencialitetin 
dhe besueshmërinë e këtij informacioni. këto të dhëna nuk 
përhapen, përveç rasteve të parashikuara me ligj. Detyrimi për 
ruajtjen e konfidencialitetit është i pakufizuar në kohë.

4.  Të dhënat e përpunuara në dosjen e punonjësit, pas përfundimit 
të marrëdhënies së punës, ruhen nga Banka në përputhje 
me dispozitat e kontratës së marrëdhënieve të punësimit të 
punonjësit me Bankën.”

s) Në nenin 67 “Dorëzimi i detyrës për shkak të ndryshimit të vendit 
të punës” bëhen ndryshimet si më poshtë:

i. Përmbajtja e pikës 1 ndryshon si më poshtë:

“Punonjësi i Bankës, në çdo rast që ndryshon vendin e punës për 
arsye transferimi apo emërimi në një detyrë tjetër, brenda Bankës, i 
dorëzon detyrën punonjësit që e zëvendëson, dhe kur nuk ka të tillë 
zëvendësues, ai i bën dorëzimin eprorit të drejtpërdrejtë të tij, dhe në 
mungesë të tij drejtuesit të njësisë, si dhe Zyrës së Arkivë-Protokollit, 
duke dorëzuar me një akt-dorëzimi, gjithë dokumentacionin dhe 
praktikat e punës përkatëse që ka pasur në përdorim.”

ii. Pas pikës 2 shtohet pika 3 me përmbajtje si më poshtë:

“Dorëzimi i detyrës për shkak të ndryshimit të vendit të punës 
duhet të kryhet brenda 5 ditësh nga data e daljes së aktit përkatës 
administrativ në lidhje me ndryshimin e vendit të punës.”

t) Në nenin 68 “Dorëzimi i detyrës për shkak të largimit nga puna” 
bëhen ndryshimet si më poshtë:

i. Përmbajtja e pikës 1 ndryshohet si më poshtë:

“Në çdo rast kur punonjësit të Bankës i ndërpriten marrëdhëniet e 
punës, dorëzimi i detyrës bëhet në prani të eprorit të drejtpërdrejtë 
ose drejtuesit të njësisë në rast të mungesës së eprorit të 
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drejtpërdrejtë, mbi bazën e akt-dorëzimit dhe procesverbaleve 
të dorëzimit të pajisjeve të punës, me shkrim për materialet dhe 
çështjet që dorëzohen.”

ii. Përmbajtja e pikës 2 ndryshohet si më poshtë:

“Materialet shkresore me probleme që janë në ndjekje, i dorëzohen 
eprorit të drejtpërdrejtë ose drejtuesit të njësisë në rast të mungesës 
së eprorit të drejtpërdrejtë të punonjësit. Materialet shkresore, 
problematika e të cilave ka përfunduar, dorëzohen në Zyrën e 
Arkivë-Protokollit, sipas numrave regjistrues në librin e protokollit të 
arkivës”.

iii. Pas pikës 2 shtohet pika 3 me përmbajtje si më poshtë:

“Dorëzimi i detyrës për shkak të ndërprerjes së marrëdhënieve të 
punësimit duhet të kryhet brenda 5 ditësh nga data e ndërprerjes 
së marrëdhënieve të punësimit.”

u) Në nenin 69 “Dorëzimi i detyrës nga punonjësit e ngarkuar me 
përgjegjësi materiale e monetare” bëhen ndryshimet si më poshtë:

i. Përmbajtja e pikës 2 ndryshon si më poshtë: 

“Ngritja e Komisionit të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, 
propozohet nga Departamenti pjesë e të cilit është punonjësi që do 
të kryejë dorëzimet. Komisioni i ngritur me urdhër të Administratorëve 
të Bankës, përbëhet nga jo më pak se 3 anëtarë.”

ii. Përmbajtja e pikës 3 ndryshon si më poshtë:

“Në përfundim të procesit të dorëzimit të detyrës nga punonjësit 
e ngarkuar me përgjegjësi materiale e monetare, Komisioni i 
përcaktuar në pikën 1 të këtij neni harton një raport të detajuar 
në lidhje me procesin e dorëzimit, si dhe materialet/vlerat e 
dorëzuara. Raporti i përcillet me shkrim Departamentit të Burimeve 
Njerëzore, si dhe drejtuesit të departamentit pjesë e të cilit është 
punonjësi që ka kryer dorëzimet.”

2. pika 13 e Aneksit I të vendimit nr.21, datë 16.05.2007 “për 
marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”, 
ndryshon si më poshtë:

“Dëftesa e shkollës së mesme, për ato raste të pozicioneve të punës 
që përcaktojnë arsimim jouniversitar/të lartë”.

3. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe të gjitha njësitë 
e Bankës së Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.
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4. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve për publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 5

korrik 2016

vëllimi 18
numër 5
korrik 2016

42 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 43

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr.78, datë 6.7.2016

PËR
DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN “PËR MIRATIMIN E KONTRATAVE 

- TIP TË MARRËDHËNIEVE TË PUNËS PËR DREJTORËT E 
DEPARTAMENTEVE TË BANKËS SË SHQIPËRISË” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “h” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar; të nenit 
28 pika 3 e vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr.21, datë 16.05.2007 
“për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”, e 
ndryshuar; me propozimin e Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe 
Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Në kontratën tip të marrëdhënieve të punës, bashkëlidhur vendimit 
nr.76, datë 12.12.2007 “për miratimin e kontratave tip të 
marrëdhënieve të punës për drejtorët e departamenteve të Bankës 
së Shqipërisë”, të bëhen ndryshimet si më poshtë: 

a) Në nenin 6 “Fillimi dhe kohëzgjatja e marrëdhënies së punës”, 
pika 2 ndryshohet si më poshtë:

 “Kohëzgjatja e marrëdhënieve të punës është sipas përcaktimeve 
në aktin e emërimit të punëmarrësit”.

b) Në nenin 7 “paga dhe shpërblimet”, bëhen ndryshimet me 
përmbajtjen si më poshtë:

i. përmbajtja e pikës 1 ndryshohet si më poshtë: 

 “punëdhënësi do t’i paguajë punëmarrësit një pagë mujore, e cila 
përbëhet nga: 
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a)  paga bazë, në përputhje me pozicionin e punës, sipas 
përcaktimeve në vendimin e këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë “për përcaktimin e pagës bazë të punonjësve të 
Bankës së Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe

b) shtesat mbi pagën bazë, të llogaritura si përqindje mbi vlerën 
bruto të pagës bazë të cilat janë miratuar me vendimin e këshillit 
Mbikëqyrës “për strukturën e pagave bazuar në klasifikimin e 
vendeve përkatëse të punës në Bankën e Shqipërisë”.”

ii. përmbajtja e pikës 2 ndryshohet si më poshtë:

“paga do të paguhet jo më vonë se data 5 e muajit pasardhës.”

c) përmbajtja e nenit 8 “kohëzgjatja ditore e punës”, ndryshohet si 
më poshtë:

1. Me kohëzgjatje të punës kuptohet, koha gjatë së cilës 
punëmarrësi është në dispozicion të Bankës. Nuk përfshihet 
në kohën e punës, koha e pushimit gjatë së cilës, punonjësi 
nuk është në dispozicion të Bankës.

2.  kohëzgjatja ditore normale e punës është si rregull jo më 
shumë se 8 (tetë) orë në ditë dhe fillon në orën 08:00 deri në 
orën 16:30, duke përfshirë edhe kohën e pushimit të drekës, 
jo më pak se 30 minuta. Guvernatori mund të vendosë që 
kohëzgjatja ditore e punës të jetë më e madhe ose më e 
vogël, brenda kufijve të kohës javore të punës.

3. kohëzgjatja javore normale e punës është jo më shumë se 40 
orë në javë. pushimi javor përfshin ditën e shtunë dhe të diel 
dhe nuk është i pagueshëm.

4. punëmarrësi me kërkesën e punëdhënësit mund të kryejë orë 
shtesë gjatë ditëve të punës ose në ditët e festave zyrtare, 
kur kjo gjykohet e nevojshme dhe e mundur nga punëdhënësi 
dhe kundrejt kompensimit. Orët shtesë gjatë ditëve të punës 
dhe/ose në ditët e festave zyrtare dhe kompensimi i tyre 
kryhet në masën dhe mënyrën e përcaktuar në dispozitat e 
rregullores “për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës 
së Shqipërisë”.” 

d) Në nenin 10 “pushimet vjetore të pagueshme dhe pushimet e 
pagueshme shtesë”, pas pikës 3 shtohet pika 4 me këtë përmbajte:

“pushimet vjetore nuk përfshijnë ditët e festave zyrtare. Nëse festa 
zyrtare bie ditën e pushimit vjetor me pagesë, pushimi vjetor 
shtyhet.”

e) Në nenin 12 “Të drejtat dhe detyrimet e punëmarrësit dhe 
punëdhënësit”, pas paragrafit të parë shtohet pika 2 me këtë 
përmbajtje: 
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“E drejta e autorit për veprat e krijuara gjatë ushtrimit të detyrës së 
punonjësit në Bankë i përkasin Bankës së Shqipërisë për të paktën 
20 vjet, duke nisur nga data kur është dorëzuar vepra.”

f) përmbajtja e nenit 16 “pezullimi i marrëdhënieve të punës”, 
ndryshon si më poshtë:

1. Marrëdhënia e punës së punëmarrësit me punëdhënësin 
mund të pezullohet deri në një vit, për shkaqet dhe sipas 
procedurës së pezullimit të parashikuar në dispozitat përkatëse 
të rregullores “për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës 
së Shqipërisë”. 

2. Gjatë periudhës së pezullimit, punëmarrësi nuk paguhet dhe 
nuk përfiton asnjë përfitim financiar nga Banka, përveç rasteve 
të përcaktuara në kodin e punës dhe/ose legjislacionin 
përkatës. 

3. për efekt të zbatimit të këtij neni, punëmarrësi ka detyrimin të 
njoftojë, sa më shpejt të jetë e mundur, punëdhënësin:

a) kur ndaj tij ka filluar një procedim penal;
b) mbi vendimin e formës së prerë për pushimin e procedimit ose 

për deklarimin e pafajshëm, në rast se pezullimi i marrëdhënies 
së punës është bërë për shkak të fillimit të procedimit penal. 

4. periudha e kohës së pezullimit të marrëdhënieve të punës të 
punëmarrësit, nuk përfshihet në llogaritjen e vjetërsisë së punës 
në Bankë, përveç rasteve të përcaktuara në kodin e punës 
dhe/ose legjislacionin përkatës. 

5.  përveç rastit të parashikuar në pikën 6 të këtij neni, me 
përfundimin e shkakut të pezullimit, punonjësit i ofrohet punësim 
në Bankë në të njëjtin pozicion pune ose në një pozicion 
pune të ngjashëm me atë që ka ushtruar përpara pezullimit të 
marrëdhënieve të punësimit të tij.

6.  Në rast se 1 (një) vit pas pezullimit të marrëdhënies së punës 
nuk ka rënë shkaku i pezullimit ose punëmarrësi nuk tregon 
vullnet për vijimin e marrëdhënies së punës, punëdhënësi ka të 
drejtë të ndërpresë marrëdhënien e punës me punëmarrësin.”

g) Në nenin 20 “Zgjidhja e kontratës”, bëhen ndryshimet si më poshtë:

i. Në pikën 1, pas togfjalëshit “të përcaktuar në”, shtohet 
togfjalëshi “në këtë kontratë dhe”

ii. përmbajta e pikës 3 ndryshon si më poshtë:

“Afatet e njoftimit sipas pikës 2 të këtij neni janë si më poshtë:

a)  2 (dy) javë deri në 6 (gjashtë) - mujorin e parë të punës; 
b)  1 (një) muaj për kohëzgjatjen e punës mbi 6 (gjashtë ) muaj 
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deri në 2 (dy) vite; 
c)  2 (dy) muaj për kohëzgjatjen e punës mbi 2 (dy) deri në 5 

(pesë) vite pune; 
d)  prej 3 (tre) muajsh, për kohëzgjatjen për më shumë se 5 (pesë) 

vjet.”

iii. përmbajtja e pikës 5 ndryshon si më poshtë:

“Marrëdhëniet e punës të punëmarrësit me Bankën nuk mund të 
ndërpriten për shkaqet e mëposhtme:

a)  punëmarrësi ka përmbushur një detyrim ligjor;
b)  shkel ndalimin e diskriminimit, sipas përcaktimeve në Kodin e 

Punës dhe në ligjin e posaçëm për mbrojtjen nga diskriminimi;
c)  për motive që lidhen me ushtrimin nga punonjësi, të një të 

drejte kushtetuese, por që nuk sjell shkeljen e detyrimeve që 
rrjedhin nga kontrata e punës;

d)  bëhet për motive të anëtarësimit ose jo të punonjësit në sindikatë 
të krijuar në bazë të ligjit ose për shkak të pjesëmarrjes së tij 
në veprimtari sindikale në bazë të ligjit;

e)  bëhet në kundërshtim me parashikimet e përcaktuara në pikën 
3, të nenit 144, të Kodit të Punës, lidhur me arsyet e zgjidhjes 
së kontratës së punës.”

h) Në nenin 22 “Dorëzimi i dosjes personale të punëmarrësit”, 
përmbajtja e pikës 2 ndryshon si më poshtë: 

“punëdhënësi i dorëzon punëmarrësit dosjen e tij personale pas 
ndërprerjes së marrëdhënieve të punësimit. Të dhënat personale të 
përpunuara në dosjen e punëmarrësit ruhen nga punëdhënësi deri 
në 10 vjet pas përfundimit të marrëdhënies së punës.” 

i) Në pikën 2 të nenit 27, togfjalëshi “Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Tiranë/ose Gjykata e Rrethit Gjyqësor ku ndodhet Dega”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “Gjykata administrative kompetente”.

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

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

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 80, datë 6.7.2016

PËR
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN 

“MBI RAPORTIMET NË BANKËN E SHQIPËRISË SIPAS SISTEMIT 
RAPORTUES TË UNIfIKUAR” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a” nenit 43, shkronja 
“c”, nenit 27, nenit 58, nenit 70 pika 1 dhe nenit 71 të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nenit 47 
pika 4 dhe nenit 126 pika 4, të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 
“për bankat në Republikën e Shqipërisë”, neneve 43 pika 3 dhe 62 
pika 1 shkronja “c” dhe neni 72, pika 5 të ligjit nr.52/2016, datë 
19.05.2016 “për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre”, me 
propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes dhe Departamentit të 
Statistikave Financiare, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Mbi raportimet në Bankën e Shqipërisë sipas 
sistemit të unifikuar të raportimit” miratuar me vendimin e këshillit 
Mbikëqyrës nr. 45, datë 10.06.2009, bëhen ndryshimet e 
mëposhtme:

a) Në nenin 2, pika 3 ndryshon në përmbajtje si më poshtë:

“3. nenit 43 pika 3, nenit 62 pika 1 shkronja “c” dhe nenit 72, 
pika 5 të ligjit nr.52/2016 datë 19.05.2016 “Për shoqëritë e 
kursim-kreditit dhe unionet e tyre”” 

b) Në nenin 2, pas pikës 5 shtohet pika 6 me përmbajtjen e 
mëposhtme:

“6. neneve 14 dhe 15 të ligjit nr. 9180, datë 05.02.2004 “Për 
Statistikat Zyrtare”, i ndryshuar.”
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c) Në nenin 3, pas pikës 6 shtohet pika 7 me përmbajtjen e 
mëposhtme:

“ERRS” - është sistemi elektronik raportues rregullator i cili, në zbatim 
të përgjegjësive ligjore të Bankës së Shqipërisë dhe kërkesave të 
kuadrit rregullativ mundëson raportimin “online” të SRU-së dhe të të 
dhënave të tjera, nga ana e subjekteve raportuese.”

d) Në nenin 5, pas pikës 2 shtohet pika 3 me përmbajtjen e 
mëposhtme:

“3. Formularët shoqërohen nga udhëzuesit dhe manualet përkatëse.”

e) Në nenin 6, pika 1, shkronja “d” togfjalëshi “Departamenti 
i Statistikave” zëvendësohet me togfjalëshin “Departamenti i 
Statistikave Financiare”.

f) Në nenin 9, pika 1 ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme: 

“1. Të gjitha sistemet raportuese administrohen nga Zyra e Përpunimit 
të të Dhënave pranë Departamentit të Statistikave Financiare.”

g) Në nenin 9, pika 2 ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme: 

“2. Procedurat e punës për administrimin dhe kontrollin e 
raportimeve përcaktohen me udhëzimet dhe manualet përkatëse, të 
cilat miratohen nga Administratori, i cili ka në varësi Departamentin 
e Statistikave Financiare.”

h) Në nenin 11 pas pikës 2 shtohet pika 2/1 dhe pas pikës 5 
shtohet pika 6 me përmbajtjen e mëposhtme: 

“2/1. Raportimi në formë elektronike për subjektet raportuese 
banka bëhet përmes ERRS-së.” 

“6. Subjektet raportuese të cilat raportojnë përmes sistemit ERRS, 
dërgojnë me shkrim pranë njësisë pritëse, listën e punonjësve të 
autorizuar për plotësimin, kontrollin dhe dërgimin e raportimeve. 
Ndryshimet në listën e punonjësve të autorizuar për raportim duhet 
të njoftohen pranë njësisë pritëse pranë Bankës së Shqipërisë.”

i) Formularët 20-21, 24, 25, 34, 35, 36, 38/1, 31.1, 
20/1, 46, 47, 33A, 33B, F1, F2, F3, F4 bashkëlidhur kësaj 
rregulloreje shfuqizohen dhe zëvendësohen me formularët F20-
21, F37/4, F37/6, F37/5, F37/7, F37.9, F37.8, F37/3, 
F37/2, F37/1, F37, F34, F34.2, F35, F36.1, F36.2, F8.1, 
F8.2, F8.3, F8.4, F20_21 pkon_Valutor, F61.2, F100/1, 
F60.1, F.33A, F.33B, F1, F2, F3, F4, bashkëlidhur këtij 
vendimi.
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j) Të miratojë formularët F22_1, F28, F29, F31.1, F33B1, 
F33B3, F34.1 F35.2, F4.DM, F8.DM, F7.DM, F11.DM, 
F12.DM, MkR_SA_TDI, MkR_SA_EqU, F3.DM, F5.DM, 
F6.DM, F9.DM, F44, F45, bashkëlidhur këtij vendimi. 

 
2. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i 

Statistikave Financiare në Bankën e Shqipërisë me ndjekjen e 
zbatimit të këtij vendimi.

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

ky vendim hyn në fuqi më 1 tetor 2016.

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 81, datë 6.7.2016

PËR
MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KONTROLLIN PËR AUTENTICITET 
DHE KRITERET E RICIKLIMIT TË MONEDHAVE METALIKE SHQIPTARE” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12 shkronja “a”, nenit 43, shkronja 
“c” dhe kreut V të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e 
Shqipërisë” i ndryshuar dhe të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për 
bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me propozimin e 
Departamentit të Emisionit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullores “për kontrollin për autenticitet dhe kriteret e 
riciklimit të monedhave metalike shqiptare”, sipas tekstit bashkëlidhur 
këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Emisionit në Bankën e Shqipërisë për 
zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve, për publikimin e kësaj 
rregulloreje në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.

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 kritereve për kontrollin për 
autenticitet, vlerësimin e përshtatshmërisë për qarkullim dhe riciklimin e 
monedhave metalike Lek. 

Neni 2
Baza juridike

kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të:

a) nenit 12, shkronja “a”, nenit 43, shkronja “c” dhe kreut V të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 

b) ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili këtu e më poshtë në këtë rregullore 
do të quhet “ligji për bankat”.

Neni 3
Subjektet

Subjekte të kësaj rregulloreje janë bankat dhe degët e bankave të huaja, 
të licencuara për të ushtruar veprimtari bankare dhe/ose financiare në 
Republikën e Shqipërisë, si dhe klientët e tjerë me status të veçantë që 
kryejnë veprime në cash me Bankën e Shqipërisë. 

Neni 4
Përkufizime

1. për qëllime të zbatimit të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm do 
të kenë këto kuptime:

a) “riciklimi i monedhave metalike” – është procesi (veprimi) i ri i 
hedhjes në qarkullim të monedhave metalike Lek, të arkëtuara 
dhe përpunuara nga subjektet e kësaj rregulloreje gjatë 
ushtrimit të veprimtarisë së tyre;

b)  “makina të përpunimit të monedhave metalike” – janë makinat 
që përdoren nga klientë ose anëtarë stafi të subjekteve të 
kësaj rregulloreje të cilat në mënyrë të pavarur (automatike) 
identifikojnë dhe veçojnë fizikisht pa ndërhyrjen e faktorit njeri 
(operatorit), monedhat metalike të dyshuara si të falsifikuara 
dhe/ose të papërshtatshme për qarkullim nga monedhat 
metalike të vërteta dhe të përshtatshme për qarkullim;

c) “përpunim i monedhave metalike” – është kontrolli i sasisë, 
autenticitetit dhe përshtatshmërisë për qarkullim i monedhave 
metalike, kryer nga subjektet e kësaj rregulloreje me anë të 
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makinave të përpunimit të monedhave metalike ose manualisht 
nga një anëtar i trajnuar i stafit;

d) “përpunim i automatizuar i monedhave” – është përpunimi 
i monedhave metalike me anë të makinave të përpunimit të 
monedhave metalike;

e) “autentifikim” – është procesi i verifikimit të monedhave 
metalike me qëllim veçimin e monedhave metalike të dyshuara 
të falsifikuara;

f) “përpunim manual i monedhave metalike” – vlerësimi vizual 
i monedhave metalike nga anëtarë të trajnuar të stafit për 
përcaktimin e autenticitetit dhe përshtatshmërisë për qarkullim;

g)  “kontrolli për përshtatshmëri i monedhave metalike” – është 
procesi i verifikimit të monedhave metalike, me qëllim veçimin 
e monedhave metalike të përshtatshme për qarkullim nga 
ato të papërshtatshme sipas kritereve të përcaktuara në këtë 
rregullore;

h) “test i performancës së makinerive” – është procesi i testimit, 
sipas procedurave të miratuara nga Banka e Shqipërisë, i 
sistemeve të brendshme të identifikimit dhe aftësisë së makinës 
për zhvillimin e funksioneve kryesore të saj;

i) “anëtarë stafi të trajnuar” – janë punonjësit e subjekteve të 
kësaj rregulloreje të trajnuar nga Banka e Shqipërisë ose nga 
trajnerë të subjekteve të trajnuar në Bankën e Shqipërisë për 
kryerjen e autentifikimit të monedhave metalike; 

j) “klientë me status të veçantë” – janë personat të cilët kanë 
fituar statusin e klientit të Bankës së Shqipërisë nëpërmjet një 
ligji ose marrëveshjeje të veçantë dhe mund të kryejnë veprime 
në cash në Bankën e Shqipërisë. 

KREU II
KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR RICIKLIMIN E MONEDHAVE 

METALIKE

Neni 5
Kontrolli për autenticitet dhe përshtatshmëri i monedhave metalike Lek 

1. Subjektet e kësaj rregulloreje hartojnë rregullat dhe proceduarat e 
tyre të brendshme për përpunimin e monedhave metalike.

2. Subjektet e kësaj rregulloreje, sigurojnë që monedhat metalike Lek 
që arkëtojnë gjatë veprimtarisë së tyre dhe që kanë për qëllim t’i 
hedhin përsëri në qarkullim, të kontrollohen për autenticitet dhe 
përshtatshmëri për qarkullim sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje.

kontrolli i autenticitetit dhe përshtatshmërisë të monedhave metalike Lek 
kryhet:

a) nëpërmjet makinave të përpunimit të monedhave metalike të 
testuara me sukses paraprakisht nga Banka e Shqipërisë, ose
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b) në mënyrë manuale nga një anëtar stafi i trajnuar për këtë 
qëllim.

Neni 6
Identifikimi i monedhave metalike Lek të dyshuara si të falsifikuara

1. përpunimi i monedhave metalike siguron që të gjitha monedhat 
metalike të dyshimta të identifikohen në kohë dhe të mos riciklohen 
te konsumatorët. 

2. Subjektet e kësaj rregulloreje trajtojnë monedhat metalike të veçuara 
si të dyshuara sipas kuadrit rregullator përkatës për monedhat e 
dyshuara si të falsifikuara.

Neni 7
Identifikimi i monedhave metalike Lek të papërshtatshme 

1. përpunimi i monedhave metalike duhet të garantojë që monedhat 
metalike të përshtatshme për qarkullim të veçohen nga të 
papërshtatshmet, në mënyrë që gjendja e monedhave metalike në 
qarkullim të mbahet në nivele të kënaqshme. 

kontrolli i përshtatshmërisë së monedhave metalike kryhet si më poshtë:

a) monedhat metalike të përpunuara automatikisht, të veçuara nga 
makina e përpunimit të monedhave metalike si të dyshuara, 
por të rezultuara autentike do të veçohen si monedha metalike 
të papërshtatshme për qarkullim;

b) monedhat metalike të përpunuara manualisht, të cilat kanë 
pësuar ndryshime në pamjen ose formën e tyre për shkak të 
tjetërsimit të veçorive fizike si pasojë e qarkullimit, korrozionit, 
ose dëmtimit nga ndikimi i faktorëve të ndryshëm fizikë do të 
veçohen si të papërshtatshme për qarkullim.

2. Monedhat metalike Lek të veçuara si të papërshtatshme për qarkullim 
gjatë procesit të përpunimit, dërgohen në Bankën e Shqipërisë. 

KREU III
MAKINAT E PËRPUNIMIT TË MONEDHAVE METALIKE

Neni 8
Kërkesa të përgjithshme teknike

1. Makinat e përpunimit të monedhave metalike duhet të përpunojnë 
monedhat metalike Lek, duke klasifikuar dhe veçuar fizikisht 
monedhat metalike të përshtatshme për qarkullim nga ato të 
dyshuara të falsifikuara dhe/ose të papërshtatshme për qarkullim 
pa ndërhyrjen e faktorit njeri (operatorit). 
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2. Makinat e përpunimit të monedhave metalike duhet të përshtaten 
për të siguruar identifikimin me saktësi dhe veçimin e monedhave 
metalike të falsifikuar të reja.

Neni 9
Kategoritë e makinave të përpunimit të monedhave metalike

1. Makinat e përpunimit të monedhave metalike kategorizohen në 
makina të përdorura nga klienti ose makina të përdorura nga stafi.

2. Makinat e përpunimit të monedhave metalike të përdorura nga 
klientë duhet të sigurojnë që krahas identifikimit të monedhave 
metalike të dyshuara si të falsifikuara, të identifikojnë edhe klientin 
përdorues të makinës.

Neni 10
Teste për kontrollin e performancës së makinave

1. Subjektet e kësaj rregulloreje për përpunimin e automatizuar të 
monedhave metalike mund të përdorin vetëm makina, performanca 
e të cilave është testuar me sukses nga Banka e Shqipërisë.

2. Testet e performancës së makinave duhet të përfshijnë, në varësi 
të llojit të makinës, një verifikim të performancës së makinës në 
kontrollin e monedhave metalike për sasi dhe autenticitet.

3. Testet e performancës së makinave zhvillohen bazuar në procedurën 
e përcaktuar nga Banka e Shqipërisë dhe kanë për qëllim kontrollin 
e sistemeve të brendshme të identifikimit dhe aftësinë e makinës për 
zhvillimin e funksioneve kryesore si më poshtë:

a) njohja e monedhave metalike Lek; 
b) identifikimi dhe veçimi i monedhave metalike Lek të dyshuara 

si të falsifikuara dhe të papërshtatshme për qarkullim; dhe 
c) sigurimi i të dhënave të nevojshme për identifikimin e individëve 

dhe subjekteve posedues të monedhave metalike Lek të 
dyshuara si të falsifikuara, në qoftë se është i zbatueshëm për 
llojin e makinës që kontrollohet.

4. Banka e Shqipërisë, për testimin e performancës së çdo tipi makine 
përdor monedha metalike të falsifikuara të identifikuara gjatë 
procesit të përpunimit të monedhave të hedhura në qarkullim dhe 
monedha metalike autentike të përshtatshme dhe të papërshtatshme.

5. Testimi për identifikimin e monedhave të falsifikuara kryhet vetëm 
me llojet e monedhave metalike të falsifikuara të identifikuara në 
qarkullim dhe që janë në dispozicion të Bankës së Shqipërisë.

6. Banka e Shqipërisë nuk mban përgjegjësi në qoftë se makina 
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dështon t’i përmbahet kërkesave të kësaj rregulloreje, pavarësisht 
faktit që lloji i makinës në fjalë është testuar me sukses.

7. Banka e Shqipërisë kryen testin e performancës për një lloj 
makine bazuar në aplikimin e bërë nga prodhuesi i makinës ose 
përfaqësuesi i autorizuar prej tij.

8. prodhuesi i makinës ose personi i autorizuar prej tij, dorëzon 
aplikimin pranë Bankës së Shqipërisë së bashku me të gjithë 
dokumentacionin dhe informacionin përkatës mbi funksionimin e 
makinës. Banka e Shqipërisë do ta trajtojë këtë informacion si 
konfidencial.

9. Në rastin kur testi i performancës rezulton i suksesshëm, Banka e 
Shqipërisë lëshon raportin përkatës. Raporti i lëshuar nga Banka e 
Shqipërisë është i vlefshëm për një periudhë 2-vjeçare, në përfundim 
të së cilës performanca e makinës duhet të ritestohet përsëri. 

10. Banka e Shqipërisë publikon në faqen e saj të internetit një listë 
të llojeve të makinave, të cilat kanë kaluar me sukses testet e 
performancës.

11. për çdo përmirësim ose përditësim të hardware/software-it në 
makinat që kanë kaluar me sukses testet e performancës, prodhuesi 
ose përfaqësuesi i autorizuar ka detyrimin të aplikojë për ritestimin 
e performancës së këtyre makinave. 

Neni 11
Përdorimi i makinave nga subjektet e kësaj rregulloreje

1. Subjektet e kësaj rregulloreje, për përpunimin automatik të 
monedhave metalike Lek, mund të përdorin llojet e makinerive që 
përfshihen në listën e publikuar në faqen zyrtare të internetit të 
Bankës së Shqipërisë.

2. Subjektet e kësaj rregulloreje njoftojnë Bankën e Shqipërisë mbi 
instalimin e një makine të përpunimit të monedhave metalike, 
përpara se makina të vihet në punë.

3. Subjektet e kësaj rregulloreje duhet të marrin një konfirmim zyrtar 
nga prodhuesi i makinës ose përfaqësuesi i tij i autorizuar, që 
garanton se karakteristikat e makinës së instaluar korrespondojnë 
me ato të makinës, të përfshirë në listën e publikuar në faqen zyrtare 
të internetit të Bankës se Shqipërisë dhe që makina e instaluar 
përpunon monedha metalike në të njëjtën mënyrë si makina e 
të njëjtit lloj të testuar nga Banka e Shqipërisë. Subjektet duhet 
të dorëzojnë në Bankën e Shqipërisë deklarimin së bashku me 
njoftimin e instalimit të makinës.
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KREU IV
RAPORTIMI DHE MBIKËQYRJA (INSPEKTIMI)

Neni 12
Monitorimi 

1. Me marrjen e njoftimit për instalimin e makinerisë, Banka e 
Shqipërisë mund të kryejë një kontroll të hartimit dhe zbatimit të 
procedurave për përpunimin e monedhave metalike dhe mund të 
kryejë testet e performancës së makinave të instaluara, në mënyrë 
që të përcaktojë nëse këto makina kontrollojnë monedhat në 
mënyrë të besueshme mbi autenticitetin dhe përshtatshmërinë për 
qarkullim dhe lejojnë ndjekjen/regjistrimin e transaksioneve në 
rastet e përdorimit nga klientët.

2. Departamenti i Emisionit pranë Bankës së Shqipërisë, realizon 
verifikimin e zbatimit të kërkesave të kësaj rregulloreje nëpërmjet:

a) kryerjes së inspektimeve në vend, përfshirë këtu dhe inspektimet 
e panjoftuara, në vendndodhjet e subjekteve, për të monitoruar 
makinat e tyre të përpunimit të monedhave metalike; dhe 

b) verifikimit të procedurave që rregullojnë operimin dhe kontrollin 
e makinave të përpunimit të cash-it, trajtimin e monedhave 
metalike Lek të kontrolluara dhe procedurat që rregullojnë çdo 
kontroll manual të autenticitetit dhe përshtatshmërisë.

3. Banka e Shqipërisë, për verifikimin e zbatimit të kërkesave të kësaj 
rregulloreje gjatë procesit të inspektimit në mjediset e subjekteve, 
mund të marrë kampione të monedhave metalike të përpunuara për 
t’i kontrolluar ato në ambientet e saj.

4. Në rast konstatimi të moszbatimit të dispozitave të kësaj rregulloreje, 
Banka e Shqipërisë rekomandon për subjektet marrjen e masave 
korrigjuese brenda një afati kohor të caktuar. 

Neni 13
Masat mbikëqyrëse dhe ndëshkimore 

Banka e Shqipërisë, në rast të mosplotësimit të detyrimeve të kësaj 
rregulloreje, zbaton masat ndëshkimore të parashikuara në ligjin për 
bankat dhe në aktet e tjera nënligjore në zbatim të tij.
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KREU V
DISPOZITA TË fUNDIT

Neni 14
Dispozitë kalimtare

1. Subjektet e kësaj rregulloreje janë të detyruara të plotësojnë të 
gjitha kërkesat e përcaktuara në këtë rregullore, jo më vonë se 6 
muaj pas hyrjes në fuqi të saj. 

2. pavarësisht pikës 1 të këtij neni, makinat e përpunimit të monedhave 
metalike të instaluara përpara hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, 
duhet të përshtaten për kërkesat e përcaktuara në këtë rregullore, 
jo më vonë se 12 muaj nga hyrja në fuqi e saj.

Neni 15
Të tjera

1. Banka e Shqipërisë trajton informacionin e marrë sipas kësaj 
rregulloreje si konfidencial. 

2. Banka e Shqipërisë do të publikojë, në faqen e saj zyrtare të 
internetit, procedurat teknike për testet e performancës së makinave 
dhe formularin e aplikimit.

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

GENT SEJKO 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 83, datë 6.7.2016

PËR
ZGJEDHJEN E UNIVERSITETIT OXfORD SI BASHKËPUNËTOR I 

JASHTËM I BANKËS SË SHQIPËRISË” 

Në mbështetje të nenit 43, shkronjat “c” dhe “g” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 ”për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe të nenit 
8, pika 2 të rregullores “Mbi marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë 
me bashkëpunëtorë të jashtëm”, miratuar me vendimin nr. 54, datë 
28.07.2010 të këshillit Mbikëqyrës, me propozim të Departamentit të 
kërkimeve, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë zgjedhjen e Universitetit Oxford (programi SEESOX i 
qendrës Evropiane të Studimeve, pranë kolegjit St Antony’s), si 
bashkëpunëtor të jashtëm të Bankës së Shqipërisë.

2. Objekti i bashkëpunimit do të jetë thellimi i njohurive mbi zhvillimet 
politiko-ekonomike dhe sfidat për Shqipërinë dhe rajonin. 

3. Të miratojë realizimin e objektit të bashkëpunimit, të përcaktuar në 
pikën 2 të këtij vendimi, për një kohëzgjatje 1 (një) vjeçare, afat 
që fillon nga momenti i nënshkrimit të marrëveshjes midis palëve. 

4. Të miratojë fondin e nevojshëm për realizimin e objektit të 
bashkëpunimit, të përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi, jo më 
shumë se 25,000 (njëzet e pesë mijë) GBp.

5. Autorizohet Guvernatori i Bankës së Shqipërisë me nënshkrimin e 
marrëveshjes së bashkëpunimit midis Bankës së Shqipërisë dhe 
bashkëpunëtorit të jashtëm të përcaktuar në pikën 1 të këtij vendimi.
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6. Ngarkohen Departamenti i kërkimeve dhe Departamenti i 
Sistemeve të pagesave dhe kontabilitetit e Financës për zbatimin e 
këtij vendimi.

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

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO 
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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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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 18, NUMËR 4, 
QERSHOR 2016

1. Licencë nr. 38, datë 09.05.2016 “për të vepruar si subjekt 
financiar jobankë në Republikën e Shqipërisë”

2. Licencë nr. 39, datë 30.05.2016 “për të vepruar si subjekt 
financiar jobankë në Republikën e Shqipërisë”

3. Urdhër “për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë 
së agjentit në sigurime nga subjekti financiar jobankë “NOA” 
sh.a.”

4. 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””

5. Vendim nr. 59, datë 4.5.2016 “për uljen e normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 

6. Vendim nr. 60, datë 4.5.2016 “për miratimin e normave të 
interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë njëditore në Bankën 
e Shqipërisë”

7. Vendim nr. 66, datë 1.6.2016 “për disa ndryshime në rregulloren 
“Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”“

8. 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””

9. Vendim nr. 69, datë 1.6.2016 “për miratimin e emërimit të Drejtorit 
të Departamentit të Emisionit të Bankës së Shqipërisë”
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v ë l l i m i   18,   n u m ë r   5,   k o r r i k   2 0 1 6

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: 250 kopje


