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1. Vendim nr. 85, datë 3.8.2016 “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 nr. 86, datë 3.8.2016 “Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen 
e veprimtarive shtesë nga Banka Amerikane e Investimeve sh.a.”

3. Vendim nr. 88, datë 3.8.2016 “Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren 
“Për arkën numizmatike për shitje në Bankën e Shqipërisë””

4. Vendim nr. 89, datë 3.8.2016 “Për miratimin e një ndryshimi në rregulloren 
“Për procedurat e blerjes së vlerave numizmatike në Bankën e Shqipërisë””

5. Vendim nr. 90, datë 3.8.2016 “Për miratimin e një ndryshimi në udhëzimin 
“Mbi procedurat e shtypjes, të rishtypjes dhe të emetimit të monedhave metalike 
dhe kartëmonedhave për qëllime numizmatike nga Banka e Shqipërisë””

6. Vendim nr. 91, datë 3.8.2016 “Për miratimin e disa ndryshimeve në vendimin 
e Këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 08.12.2004 “Për miratimin e “Kritereve 
për caktimin e çmimeve të shitjes për kartëmonedhat dhe monedhat metalike, 
vlera të tjera numizmatike, ambalazhe dhe katalogë”, si dhe të “Metodikës 
për llogaritjen e çmimeve të shitjes së kartëmonedhave e monedhave metalike 
me dhe pa kurs ligjor, si dhe për katalogun e tyre””

7. Vendim nr. 92, datë 3.8.2016 “Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren 
“Për ekspozimin e vlerave numizmatike dhe administrimin e ruajtjen e tyre 
nga Banka e Shqipërisë””

8. Vendim nr. 94, datë 7.9.2016 “Për dhënien e miratimit paraprak për 
transferimin e kontrollit (të tërthortë) në masën 97.64 për qind të kapitalit të 
Veneto Bankës sh.a., tek Quaestio Capital Management SGR S.P.A., Itali”

9. Vendim nr. 96, datë 7.9.2016 “Për disa ndryshime në vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 108, datë 24.12.2003 “Për strukturën e pagave bazuar 
në klasifikimin e vendeve përkatëse të punës në Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar””

10. Vendim nr. 98, datë 7.9.2016 “Për miratimin e rregullores “Për procedurat e 
botimeve në Bankën e Shqipërisë””

11. Vendim nr. 99, datë 7.9. 2016 “Për një ndryshim në vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 15, datë 26.02.2014 “Për rishtypjen e kartëmonedhave 
shqiptare me kurs ligjor, me prerje 500 lekë dhe 1000 lekë”, i ndryshuar””

12. Vendim nr. 100, datë 7.9.2016 “Për një ndryshim në vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 52, datë 01.07.2015, “Për rishtypjen e kartëmonedhave 
shqiptare me kurs ligjor, me prerje 200 lekë””

13. Vendim nr. 102, datë 7.9.2016 “Për miratimin e rregullores “Për nënshkrimet 
e autorizuara në Bankën e Shqipërisë” 

14. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 1, shkurt 2016
15. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 2, mars 2016
16. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 3, prill 2016
17. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 4, qershor 2016
18. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 5, korrik 2016
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 85, datë 3.8.2016

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. 86, datë 3.8.2016

PËR
 DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR KRYERJEN E VEPRIMTARIVE 

SHTESË NGA BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SH.A.

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

VENDOSI:

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

a) Factoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare;

b) Tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë 
dhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar (OTC) 
ose ndryshe, të letrave me vlerë të transferueshme; 

c) Ndërmjetësimin për transaksionet monetare të mëposhtme:

i. Administrimin e aktiveve të tilla, si administrimi i parave dhe 
i portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, 
shërbimet depozituese dhe të besimit;



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 6

shtator 2016

vëllimi 18
numër 6
shtator 2016

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

ii. Shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të 
aktiveve financiare, duke përfshirë letrat me vlerë, produktet 
derivative dhe instrumente të tjera të negociueshme;

d) Shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera 
ndihmëse për të gjitha veprimtaritë e listuara më sipër, duke 
përfshirë referencën e kredisë dhe të analizës, kërkimin dhe 
këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe 
këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e 
shoqërive.

2. Autorizohet Guvernatori i Bankës së Shqipërisë për të kryer 
ndryshimet përkatëse në aneksin e licencës së Bankës Amerikane 
të Investimeve sh.a., sipas pikës 1 të këtij vendimi.

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

4. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve për publikimin e këtij vendimi 
në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë, si 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. 88, datë 3.8.2016

PËR 
MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN “PËR ARKËN 

NUMIZMATIKE PËR SHITJE NË BANKËN E SHQIPËRISË”

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

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për arkën numizmatike për shitje në Bankën e 
Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 71, datë 2.9.2015 të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë,  bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Në të gjithë përmbajtjen e rregullores, togfjalëshi “Departamenti 
i Marrëdhënieve me Publikun” zëvendësohet me togfjalëshin 
“Departamenti i Kërkimeve”.

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

2. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Departamenti i Kërkimeve, 
Departamenti i Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financave 
dhe Departamenti i Emisionit.

 
3. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 

në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 6

shtator 2016

vëllimi 18
numër 6
shtator 2016

10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 89, datë 3.8.2016

PËR
MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN “PËR 

PROCEDURAT E BLERJES SË VLERAVE NUMIZMATIKE NË BANKËN E 
SHQIPËRISË”

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

VENDOSI:

1.  Në rregulloren “Për procedurat e blerjes së vlerave numizmatike në 
Bankën e Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 20, datë 26.02.2014 
të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar, bëhet 
ndryshimi i mëposhtëm:

a) Në të gjithë përmbajtjen e rregullores, togfjalëshi “Departamenti 
i Marrëdhënieve me Publikun” zëvendësohet me togfjalëshin 
“Departamenti i Kërkimeve”.

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

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

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

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

 

VENDIM
Nr. 90, datë 3.8.2016

PËR
MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË UDHËZIMIN “MBI PROCEDURAT 

E SHTYPJES, TË RISHTYPJES DHE TË EMETIMIT TË MONEDHAVE 
METALIKE DHE KARTËMONEDHAVE PËR QËLLIME NUMIZMATIKE, 

NGA BANKA E SHQIPËRISË”

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

VENDOSI:

1. Në udhëzimin “Mbi procedurat e shtypjes, të rishtypjes dhe të 
emetimit të monedhave metalike dhe kartëmonedhave për qëllime 
numizmatike, nga Banka e Shqipërisë”, miratuar me vendim të 
Këshillit Mbikëqyrës nr. 03, datë 17.01.2007, i ndryshuar, të bëhet 
ndryshimi i mëposhtëm:

a) Në të gjithë përmbajtjen e udhëzimit, togfjalëshi “Departamenti 
i Marrëdhënieve me Publikun” zëvendësohet me togfjalëshin 
“Departamenti i Kërkimeve”.

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

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

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 91, datë 3.8.2016

PËR 
MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË VENDIMIN E KËSHILLIT 

MBIKËQYRËS NR. 78, DATË 08.12.2004 “PËR MIRATIMIN 
E “KRITEREVE PËR CAKTIMIN E ÇMIMEVE TË  SHITJES PËR 
KARTËMONEDHAT DHE MONEDHAT METALIKE, VLERA TË 

TJERA NUMIZMATIKE, AMBALAZHE DHE KATALOGË”, SI DHE 
TË “METODIKËS PËR LLOGARITJEN E ÇMIMEVE TË SHITJES SË 

KARTËMONEDHAVE E MONEDHAVE METALIKE ME DHE PA KURS 
LIGJOR, SI DHE PËR KATALOGUN E TYRE””

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

VENDOSI:

1. Në Shtojcën nr. 1 “Kriteret për caktimin e çmimeve të blerjes dhe 
të shitjes për kartëmonedhat dhe monedhat metalike, vlera të tjera 
numizmatike, medaljonet përkujtimore, ambalazhe dhe katalogë”, 
dhe në shtojcën nr. 2  “Metodikën për llogaritjen e çmimeve të  shitjes 
së kartëmonedhave e monedhave metalike me dhe pa kurs ligjor, si 
dhe për katalogun e tyre”, miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës 
nr. 78, datë 08.12.2004, i ndryshuar, të bëhen ndryshimet dhe 
shtesat e mëposhtme:

a) Në të gjithë përmbajtjen e vendimit, togfjalëshi “Departamenti 
i Marrëdhënieve me Publikun” zëvendësohet me togfjalëshin 
“Departamenti i Kërkimeve”.

b) Në Shtojcën 1 do të bëhen ndryshimet dhe shtesat e 
mëposhtme:

i. Në pikën 4.4.2, shtohet një fjali me përmbajtjen si vijon:
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 “Çmimi i përcaktuar sipas kësaj pike është më i larti krahasuar 
edhe me vlerën kontabël të këtyre monedhave”. 

ii. Në pikën 5 “Caktimi dhe miratimi i çmimeve” shtohet pika 
5.5, me përmbajtje si vijon:

 “Çmimet e shitjes rishikohen dhe paraqiten për miratim, si 
rregull, një herë në dy vjet”.

c) Në Shtojcën 2 pika numër IV, ndryshon sipas metodikës së 
treguar në pasqyrën nr. 4, bashkëlidhur këtij vendimi. 

2. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Departamenti i Kërkimeve 
dhe Departamenti i Sistemit të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës. 

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

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 92, datë 3.8.2016

PËR 
MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN “PËR 

EKSPOZIMIN E VLERAVE NUMIZMATIKE DHE ADMINISTRIMIN E 
RUAJTJEN E TYRE NGA BANKA E SHQIPËRISË”

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

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për ekspozimin e vlerave numizmatike dhe 
administrimin e ruajtjen e tyre nga Banka e Shqipërisë” miratuar 
me vendimin nr. 40, datë 13.06.2012, të Këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar, të bëhen ndryshimet e 
mëposhtme:

a) Në pikën 3 të vendimit shtohet togfjalëshi “Departamenti i 
Kërkimeve”;

b) Në të gjithë përmbajtjen e rregullores, togfjalëshi “Departamenti 
i Marrëdhënieve me Publikun” zëvendësohet me togfjalëshin 
“Departamenti i Kërkimeve”;

c) Në nenin 3,  shkronja “b” shfuqizohet; 

d)  Në nenin 5, togfjalëshi “Departamenti i Emisionit” zëvendësohet 
me togfjalëshin “Departamenti i Kërkimeve”;

e) Në nenin 8 hiqet togfjalëshi “...dhe/ose Arkës Numizmatike”;
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2. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Departamenti Kërkimeve, 
Departamenti i Emisionit, Departamenti i Administrimit, Departamenti 
i Sigurimit dhe Mbrojtjes dhe Departamenti i Sistemeve të Pagesave, 
Kontabilitetit dhe  Financës. 

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

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 94, datë 7.9.2016

PËR
DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR TRANSFERIMIN E 

KONTROLLIT (TË TËRTHORTË) NË MASËN 97.64 PËR QIND TË 
KAPITALIT TË VENETO BANKËS SH.A., TEK QUAESTIO CAPITAL 

MANAGEMENT SGR S.P.A., ITALI

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe të nenit 43, 
shkronja “c”, të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; të pikës 1, shkronjat “gj” dhe “h”, dhe të 
pikave 3 dhe 4 të nenit 24, si dhe të nenit 25 të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të 
nenit 17, të rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së 
bankave dhe degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë”, 
miratuar me vendimin nr. 14, datë 11.03.2009 të Këshillit Mbikëqyrës, 
e ndryshuar; të nenit 4, pika 2, si dhe të pikës 21 të Shtojcës 1, të 
rregullores “Për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes në mbikëqyrjen 
e veprimtarive bankare dhe financiare“, miratuar me vendimin nr. 36, 
datë 26.05.2010 të Këshillit Mbikëqyrës, e ndryshuar; me propozimin e 
Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të japë miratimin për transferimin e kontrollit (të tërthortë) në masën 
97.64 (nëntëdhjetë e shtatë pikë gjashtëdhjetë e katër) për qind 
të kapitalit të Veneto Bankës sh.a., tek shoqëria Quaestio Capital 
Management SGR S.P.A., Itali.

 
2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të 

këtij vendimi.
 
3. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve për publikimin e këtij vendimi 

në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë, si dhe në Buletinin 
Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 96, datë 7.9.2016

PËR 
DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR. 
108, DATË 24.12.2003 “PËR STRUKTURËN E PAGAVE BAZUAR 

NË KLASIFIKIMIN E VENDEVE PËRKATËSE TË PUNËS NË BANKËN E 
SHQIPËRISË” I NDRYSHUAR 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “f” dhe “g”, neni 55, 
pika 2 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 e Këshillit Mbikëqyrës nr.108, datë 24.12.2003, 
“Për strukturën e pagave bazuar në klasifikimin e vendeve përkatëse 
të punës në Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar, të bëhen ndryshimet 
si më poshtë:

a) Paragrafi i katërt i pikës 3 të nenit 2 “Klasifikimi i vendeve të 
punës në Bankën e Shqipërisë”, ndryshohet me përmbajtje si 
në vijim:

 “Klasa III - Përgjegjës sektori, sekretar I pranë 
zëvendësguvernatorëve, dhe çdo vend i barasvlershëm me 
to”.

b) Pas nenit 2 “Klasifikimi i vendeve të punës në Bankën e 
Shqipërisë” shtohet neni 2/1 “Kërkesat dhe procedura për 
përftimin e kategorisë sekretar I pranë zëvendësguvernatorëve”, 
me përmbajtjen si më poshtë:

 “1. Punonjësi i Bankës së Shqipërisë për të përfituar kategorinë 
“sekretar I pranë zëvendësguvernatorëve”, sipas dispozitave 
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të kësaj rregulloreje, duhet të plotësojë kriteret e përgjithshme 
si më poshtë: 

a) të ketë të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) vite punë në Bankën e 
Shqipërisë;

b) të ketë punuar në detyrën sekretar pranë Administratorëve për 
jo më pak se 5 (pesë) vjet.

2. Kërkesa për përfitimin e kategorisë “sekretar I pranë 
zëvendësguvernatorëve”, sipas kësaj rregulloreje, bëhet nga 
Shefi i Kabinetit dhe i drejtohet Departamentit të Burimeve 
Njerëzore.

3.  Pas marrjes së kërkesës sipas pikës 2 të këtij neni, në rast se 
e gjykon të nevojshme, Departamenti i Burimeve Njerëzore 
mund të intervistojë punonjësin e propozuar për kalimin në 
kategorinë “sekretar I pranë zëvendësguvernatorëve”. 

4.  Në vijim, Departamenti i Burimeve Njerëzore i propozon 
Guvernatorit kalimin e punonjësit në kategorinë e propozuar 
bazuar në:

a) vlerësimin me shkrim të Shefit të Kabinetit;
b) vlerësimet e performancës në punë të punonjësit;
c) angazhimin dhe kontributin e punonjësit në detyrat që kryen.

5. Bazuar në propozimin e përcaktuar në pikën 4 të këtij neni, 
Guvernatori vendos lidhur me klasifikimin e punonjësit në 
kategorinë e propozuar.”

2. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe të gjitha njësitë 
e Bankës së Shqipërisë 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. 98, datë 7.9.2016

PËR 
MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PROCEDURAT E BOTIMEVE NË 

BANKËN E SHQIPËRISË”

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

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Për procedurat e botimeve në Bankën e 
Shqipërisë”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve, si dhe të gjitha njësitë e tjera 
organizative të përmendura në këtë rregullore për zbatimin e këtij 
vendimi.

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

4. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, vendimi i Këshillit Mbikëqyrës nr. 
39, datë 13.06.2012 “Për miratimin e rregullores “Për procedurat 
e botimeve në Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, shfuqizohet. 

Ky vendim hyn në fuqi pas publikimit në Buletinin Zyrtar të Bankës 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 përmbajtjes së botimeve të 
Bankës së Shqipërisë, i kritereve për klasifikimin, si dhe i procedurave 
për hartimin, miratimin, përgatitjen për shtyp dhe publikimin e tyre. 

Neni 2
Baza ligjore

Kjo rregullore nxirret në zbatim dhe në përputhje me:

1. Ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar.

2. Akte të tjera ligjore e nënligjore, të zbatueshme në Bankën e 
Shqipërisë.

Neni 3
Përkufizime 

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

a) “Botime periodike” – janë botimet e Bankës së Shqipërisë, të cilat 
publikohen sipas një intervali të rregullt kohor, për të informuar 
publikun mbi veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë, mbi ekonominë 
shqiptare dhe atë botërore; mbi zhvillimet në sistemin bankar dhe 
atë financiar; stabilitetin financiar e paranë; ndryshimet e pasurimet 
e legjislacionit bankar dhe të kuadrit të tij rregullator; si dhe mbi 
çështje të tjera;

b) “Botime joperiodike” – janë botimet e Bankës së Shqipërisë, 
me karakter kërkimor, informues, edukativ ose të tjera, të cilat 
publikohen në përputhje me nevojat dhe strategjinë afatmesme të 
Bankës së Shqipërisë;

c) “Redaksia e Botimeve” – është struktura e ngritur brenda Bankës 
së Shqipërisë me qëllim shqyrtimin, vlerësimin dhe miratimin e 
botimeve joperiodike të Bankës së Shqipërisë, sipas përcaktimeve 
të kësaj rregulloreje.

Neni 4
Klasifikimi i botimeve

Botimet në Bankën e Shqipërisë klasifikohen sipas intervaleve kohore të 
përgatitjes, miratimit dhe publikimit, në: botime periodike dhe botime 
joperiodike. 
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KREU II
BOTIMET PERIODIKE

Neni 5
Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë

1. Raporti Vjetor është botimi periodik i Bankës së Shqipërisë, i cili 
përmban një analizë të veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë në 
raport me përmbushjen e funksioneve dhe detyrave ligjore të saj 
gjatë një viti. Gjithashtu, raporti evidenton punën dhe arritjet e 
institucionit për përmbushjen e strategjisë së zhvillimit afatmesëm 
dhe afatgjatë të tij. Ai përshkruan gjerësisht aktivitetet e Bankës së 
Shqipërisë në hallkat kryesore të funksionimit të saj. 

2. Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë përgatitet nga të gjitha njësitë 
e Bankës së Shqipërisë, me urdhër të administratorit, i cili përcakton 
ndarjen e detyrave sipas përmbajtjes së raportit, afatet e realizimit 
dhe njësinë koordinuese. 

3. Raporti Vjetor miratohet nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë në tremujorin e parë të vitit pasardhës dhe i paraqitet 
Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nga Guvernatori, brenda këtij 
tremujori.

4. Pjesë e Raportit Vjetor janë edhe pasqyrat financiare të Bankës së 
Shqipërisë, së bashku me opinionin e auditorit të jashtëm. Pasqyrat 
financiare përgatiten nga Departamenti i Sistemeve të Pagesave, 
Kontabilitetit dhe Financës dhe miratohen nga Këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë. 

Neni 6
Raporti i Politikës Monetare

 
1. Raporti i Politikës Monetare është botimi periodik i Bankës së 

Shqipërisë, i cili analizon zhvillimet ekonomike, monetare dhe 
financiare në vend dhe jashtë tij, si dhe evidenton faktorët që kanë 
ndikuar dhe pritet të ndikojnë inflacionin në të ardhmen. Raporti 
komunikon gjykimin mbi ecurinë e pritur të inflacionit në periudhën 
afatmesme dhe shpjegon implikimet për politikën monetare me 
qëllim arritjen e objektivit kryesor të Bankës së Shqipërisë.

2. Raporti i Politikës Monetare përgatitet nga Departamenti i Politikës 
Monetare, me periodicitet tremujor dhe miratohet nga Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. 
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Neni 7
Raporti i Stabilitetit Financiar

1. Raporti i Stabilitetit Financiar është botimi periodik i Bankës së 
Shqipërisë, i cili analizon zhvillimet me rëndësi të sistemit financiar 
dhe evidenton faktorët që përfaqësojnë rrezik sistemik. Ky raport bën 
identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve me të cilat përballet sistemi 
financiar dhe infrastruktura e tij, për t'i dhënë autoriteteve publike 
mundësinë që të identifikojnë masat korrigjuese të nevojshme. 

2. Raporti i Stabilitetit Financiar përgatitet nga Departamenti i 
Stabilitetit Financiar, me një periodicitet gjashtëmujor dhe miratohet 
nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. 

Neni 8
Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 

1. Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes është botimi periodik i Bankës së 
Shqipërisë, i cili përmban një analizë vjetore të veprimtarisë 
së sistemit bankar dhe të projekteve të mbikëqyrjes së Bankës 
së Shqipërisë; një kuadër të plotë të ndryshimeve rregullatore-
mbikëqyrëse në përputhje me standardet dhe praktikat më të 
mira ndërkombëtare; të dhëna mbi ecurinë dhe rreziqet e sistemit 
bankar dhe institucionet financiare jobanka; si dhe statistika dhe 
informacione mbi subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë. 

2. Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes përgatitet nga Departamenti i 
Mbikëqyrjes, është një botim i përvitshëm dhe miratohet nga Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë.

Neni 9
Buletini Zyrtar

1. Buletini Zyrtar është botimi periodik i Bankës së Shqipërisë, 
i cili përmban vendimet e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë, me përjashtim të atyre që kanë karakter sekret ose 
konfidencial, si dhe çdo akt tjetër me karakter të përgjithshëm të 
institucionit, që gjykohen të përshtatshme për t’u botuar nga Këshilli 
Mbikëqyrës. Në Buletinin Zyrtar publikohen edhe urdhrat ose aktet 
e administratorëve, të zbatueshme nga subjektet e licencuara nga 
Banka e Shqipërisë. 

2. Buletini Zyrtar përgatitet nga Departamenti i Kërkimeve, si rregull 
një herë në muaj, në varësi të vendimeve me karakter publik të 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.
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3. Sekretari i Këshillit Mbikëqyrës vë në dispozicion të njësisë 
përgjegjëse për botimin vendimet e Këshillit Mbikëqyrës që duhet 
të botohen në Buletin Zyrtar. Departamentet hartuese të urdhrave 
të Administratorëve të zbatueshme nga subjektet e licencuara nga 
Banka e Shqipërisë, përcjellin pranë Departamentit të Kërkimeve 
kopjet elektronike të tyre për t’i botuar në Buletin Zyrtar.

Neni 10
Raporti Mujor Statistikor

1. Raporti Mujor Statistikor është botimi periodik i Bankës së 
Shqipërisë, i cili përmban të dhëna statistikore për sektorin real, 
sektorin financiar, sektorin fiskal dhe sektorin e jashtëm.

2. Raporti Mujor Statistikor përgatitet nga Departamenti i Statistikave 
Financiare, si një botim i përmuajshëm, jo më vonë se 50 
(pesëdhjetë) ditë mbas periudhës së referencës (fundit të muajit 
përkatës). Ky afat nuk zbatohet për muajin dhjetor.

3. Pas dërgimit të Raportit Mujor Statistikor nga Departamenti i 
Statistikave Financiare, njësia që ka funksionin e botimit e publikon 
atë në rubrikën përkatëse në faqen zyrtare të internetit të Bankës së 
Shqipërisë.

Neni 11 
Revista Ekonomike

1. Revista Ekonomike është botimi periodik i Bankës së Shqipërisë, i 
cili përmban artikuj dhe punë kërkimore të punonjësve të Bankës 
së Shqipërisë me analiza të lidhura me një gamë të gjerë temash 
ekonomike dhe financiare, si dhe të dhëna mbi Bankën e Shqipërisë 
dhe sistemin bankar shqiptar. 

2. Revista Ekonomike përgatitet nga të gjitha njësitë organizative 
të Bankës së Shqipërisë dhe koordinohet nga Departamenti i 
Kërkimeve, me një periodicitet gjashtëmujor. 

3. Artikujt e Revistës Ekonomike botohen me emrin e autorit/ëve, 
punonjës të Bankës së Shqipërisë, në vijim të përftimit të pëlqimit 
paraprak të drejtorit të departamentit përkatës.

Neni 12
Revista “Të reja shkencore në Bankën e Shqipërisë”

1. Revista “Të reja shkencore në Bankën e Shqipërisë është botimi 
periodik i Bankës së Shqipërisë, që jep informacion të përmbledhur 
mbi punët kërkimore të sapopërfunduara apo në proces hartimi 
në Bankën e Shqipërisë, përmbledhje të shkurtër të artikujve dhe 
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materialeve kërkimore të botuara, si dhe një prezantim të aktiviteteve 
kërkimore të organizuara dhe temave të prezantuara në to.

2. Revista “Të reja shkencore në Bankën e Shqipërisë” përgatitet nga 
Departamenti i Kërkimeve, me një periodicitet gjashtëmujor.

Neni 13
Botime periodike të tjera

Botimet periodike të tjera përfshijnë analiza, vrojtime, informacione të 
tjera të përgatitura nga një ose më shumë departamente të Bankës 
së Shqipërisë, në zbatim dhe në përputhje me dispozitat ligjore dhe 
nënligjore, kodet dhe praktikat më të mira të transparencës, si dhe sipas 
gjykimit të Bankës së Shqipërisë për informimin e publikut.

KREU III
DISPOZITA TË PËRBASHKËTA PËR BOTIMET PERIODIKE

Neni 14
Dispozita të përgjithshme për botimet periodike

1. Me miratimin nga Këshilli Mbikëqyrës ose nga departamenti 
hartues (sipas rastit), teksti përfundimtar i miratuar i materialit për 
botim dorëzohet në kohë, në format të përshtatshëm për përgatitje 
për shtyp dhe i korrektuar, pranë njësisë përgjegjëse për botimin.

2. Procesi i përgatitjes për botim përfshin redaktimin, përkthimin, 
formatimin/dizenjimin, kontrollin pas formatimit dhe përgatitjen 
për shtyp, të cilat realizohen nga njësitë përgjegjëse. Versioni 
përfundimtar i botimit konfirmohet nga departamenti hartues.

3. Materiali i përgatitur për shtyp sipas pikës 2 të këtij neni, publikohet 
elektronikisht në hapësirat përkatëse të faqes zyrtare të internetit të 
Bankës së Shqipërisë dhe dërgohet në shtypshkronjë për shtypje 
dhe për shumëfishim.  

4. Titujt e botimeve periodike, të cilat shtypen në letër përcaktohen çdo 
vit nga Drejtori që ka në varësi njësinë përgjegjëse për botimet, 
dhe kërkohen të realizohen nga shtypshkronja brenda 10 (dhjetë) 
ditëve pune nga dorëzimi i materialit.

5. Bën përjashtim nga zbatimi i përcaktimeve të pikave 2, 3 dhe 4 
të këtij neni, Buletini Zyrtar, i cili përgatitet vetëm në gjuhën shqipe 
dhe kërkohet të realizohet nga shtypshkronja brenda 4 (katër) 
ditëve pune.
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6. Për qartësimin e procedurave të përgatitjes së botimeve, në zbatim të 
kësaj rregulloreje, Departamenti që ka në varësi njësinë përgjegjëse 
për botimet harton një manual të brendshëm procedurash, i cili i 
paraqitet për miratim Administratorit.

Neni 15
Kalendari i botimeve periodike

Në fillim të çdo viti kalendarik, në varësi të programit të punës të 
Këshillit Mbikëqyrës, njësia përgjegjëse për botimet përgatit kalendarin 
e botimeve periodike të Bankës së Shqipërisë dhe e dërgon atë pranë 
njësive të tjera organizative brenda tremujorit të parë të vitit.

Neni 16
Tirazhet dhe listat e shpërndarjes së botimeve periodike

1. Njësia përgjegjëse për botimet përcakton tirazhet e shtypjes së 
botimeve periodike, bazuar në listat e shpërndarjes së tyre, të 
përcaktuara në pikën 2 të këtij neni, duke parashikuar edhe një 
tolerancë prej jo më shumë se 10 kopjesh mbi totalin e përfituesve. 

2. Njësia përgjegjëse për botimet administron listat e shpërndarjes 
së botimeve periodike të shtypura, të cilat shpërndahen falas, në 
rrugë postare tek të gjithë personat e regjistruar në këto lista. 

3. Listat e shpërndarjes janë të veçanta për çdo lloj botimi, në gjuhën 
shqipe ose angleze, dhe përditësohen periodikisht në bazë të 
kërkesave të të interesuarve dhe emërimeve të reja të funksionarëve 
në institucionet shtetërore, institutet kërkimore-shkencore, përfaqësitë 
diplomatike etj.

Neni 17
Shpërndarja

1. Pas mbërritjes nga shtypshkronja, botimet sistemohen në mjediset 
përkatëse të Bankës së Shqipërisë nga Departamenti i Administrimit. 

2. Botimi shpërndahet nga Departamenti i Administrimit brenda 5 
(pesë) ditësh pas dorëzimit të listës së shpërndarjes të miratuar nga 
Drejtori i Departamentit të Kërkimeve. Kopjet e tepërta rikthehen 
pranë njësisë përgjegjëse për botimin, me qëllim përmbushjen e 
kërkesave të publikut të interesuar për to.

3. Në rastet e zhvillimit të aktiviteteve zyrtare të Bankës së Shqipërisë, 
botimet transportohen dhe vendosen në vendin përkatës nga 
Departamenti i Administrimit, sipas kërkesës së organizatorëve të 
aktivitetit. 
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KREU IV 
BOTIMET JOPERIODIKE

Neni 18
Botime kërkimore

1. Botimet kërkimore janë punë shkencore dhe/apo kërkimore, të 
cilat përgatiten nga punonjës të Bankës së Shqipërisë dhe/ose në 
bashkëpunim me palë të treta, në formën e një prej materialeve të 
mëposhtme:

a) Material studimor (ekuivalenti i working paper) përfaqëson një 
punë shkencore apo kërkimore origjinale, të përgatitur nga 
stafi i bankës apo nga palët e treta të kontraktuara nga banka, 
që ka për qëllim të sjellë për diskutim dhe të komunikojë 
njohuri të reja dhe origjinale (koncepte të reja, të dhëna të 
reja) në mënyrë që lexuesi të mund ta aplikojë, modifikojë 
dhe ta zgjerojë atë njohuri. Ai është një dokument teknik që 
përshkruan një kontribut teorik, një eksperiment të rëndësishëm 
ose zgjerim praktik të njohurive aktuale ose avancime në 
aplikimet praktike të principeve të njohura. 

b) Material për diskutim (ekuivalenti i discussion paper dhe policy 
paper) përfaqëson një punë/analizë shpjeguese të përgatitur 
nga stafi i bankës apo nga palët e treta të kontraktuara nga 
banka. Bazohen në artikuj shkencorë të botuar në revistat 
shkencore apo në materialet e diskutimit dhe kanë për qëllim 
diskutimin, shpërndarjen dhe aplikimin e kërkimit ekonomik në 
funksion të vendimmarrjes së Bankës së Shqipërisë. Materialet 
për diskutim përgjithësisht fokusohen rreth një fenomeni të cilin 
e diskutojnë nga më shumë se një këndvështrim. Materiali 
nxit debatin ekonomik dhe mundëson përfitimin nga marrja e 
komenteve nga jashtë.

c) Shënim kërkimor (ekuivalenti i occasional paper/research and 
policy note) përfaqëson një analizë ose një raport mbi një çështje 
specifike të lidhur me vendimmarrjen e Bankës së Shqipërisë 
të bazuar në artikujt shkencorë a materialet e diskutimit apo 
në rezultatet e punës empirike. Ato mbulojnë çështje kërkimore 
në fushën e hartimit të politikave, kanë përmbajtje joteknike 
dhe u drejtohen më së shumti stafit operacional të përfshirë në 
misionin e një banke qendrore dhe pjesës së publikut që është 
i interesuar në çështje politike. Nxisin debatin ekonomik dhe 
i mundësojnë bankës përfitim nga marrja e komenteve nga 
jashtë. Mund të jenë subjekt i rregullimeve edhe pasi kanë 
dalë në qarkullim. Shënimet kërkimore mund të publikohen 
me emrat e autorëve ose me emrin e departamentit përkatës. 
Si rregull i përgjithshëm, këto materiale nuk kanë nevojë për 
recencë dhe miratohen nga drejtori i departamentit.
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2. Botimet kërkimore publikohen me emrat e autorëve apo punonjësve 
që kanë punuar për përgatitjen e materialit.

3. Pikëpamjet dhe përfundimet e paraqitura në botimet kërkimore janë 
të autorëve dhe nuk paraqesin domosdoshmërish ato të Bankës së 
Shqipërisë. Ky shënim vendoset në fillim të botimit në zbatim të së 
drejtës për të informuar publikun.

Neni 19
Botime edukative

1. Botimet edukative janë botime të përgatitura me qëllim edukimin 
financiar të publikut. Ato përgatiten dhe publikohen për t’i 
prezantuar publikut institucionin e bankës qendrore dhe/ose për të 
kultivuar një kulturë financiare në shoqërinë shqiptare. 

2. Botimet edukative iniciohen nga njësia përgjegjëse për edukimin 
financiar të publikut, dhe, në varësi të tematikës së tyre, përgatiten 
nga njësia përkatëse ose në bashkëpunim me njësi të tjera të 
Bankës së Shqipërisë. 

Neni 20
Botime joperiodike të tjera

Botimet joperiodike të tjera përfshijnë botime të përgatitura nga një 
ose më shumë departamente të Bankës së Shqipërisë, në zbatim dhe 
në përputhje me dispozitat ligjore dhe nënligjore, në zbatim të kodeve 
dhe praktikave më të mira të transparencës, si dhe nevojave të Bankës 
së Shqipërisë. 

Neni 21
Dispozita të përbashkëta për botimet joperiodike

1. Materiali paraqitet në Redaksinë e Botimeve, për shqyrtim, vlerësim 
dhe miratim për publikim në botimet e Bankës së Shqipërisë. 

2. Materiali i miratuar nga Redaksia e Botimeve, paraqitet nga 
Sekretari në njësinë përgjegjëse për botimet për t’u përgatitur për 
botim. 

3. Botimi pajiset me ISBN nga Agjencia Kombëtare e ISBN-së sipas 
kontratës vjetore të lidhur midis Bankës dhe Agjencisë, në përputhje 
me nenin 28 të ligjit nr. 9616, datë 27.09.2006 “Për Librin në 
Republikën e Shqipërisë”.
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4. Botimi që vjen nga shtypshkronja, sistemohet në mjediset përkatëse 
të Bankës së Shqipërisë nga Departamenti i Administrimit. 

5. Botimi shpërndahet nga Departamenti i Administrimit, në bazë të 
listës dhe kërkesës së miratuar nga Drejtori i njësisë përgjegjëse për 
botimet.

Neni 22
Të drejtat për botime 

1. Në botimet e Bankës së Shqipërisë, ka të drejtën të botojë çdo 
punonjës i Bankës së Shqipërisë si dhe persona të jashtëm.

2. Publikimi i materialeve në organe të tjera, të ndryshme nga ato të 
Bankës së Shqipërisë, bëhet sipas kërkesave të Kodit të Etikës të 
Bankës së Shqipërisë.

3. Ndalohet plagjiatura në botimet e Bankës së Shqipërisë. Në rast 
evidentimi plagjiature, për punonjësit/autorët përgjegjës do të 
zbatohen masat disiplinore të parashikuara në rregulloren “Mbi 
marrëdhëniet e punës së personelit të Bankës së Shqipërisë” dhe 
sipas akteve ligjore në fuqi.

Neni 23
E drejta e autorit

1. Për të gjitha punimet e botuara nga Banka e Shqipërisë, të drejtat 
pasurore të autorit punonjës të Bankës së Shqipërisë, i njihen vetëm 
Bankës së Shqipërisë, sipas afateve të përcaktuara në kontratën e 
punës. 

2. Për punimet e realizuara në bashkëpunim me bashkautorë të 
jashtëm, si dhe për punimet e porositura, si rregull, të drejtat 
pasurore të autorit i njihen vetëm Bankës së Shqipërisë. Afatet dhe 
kushtet e bashkëpunimit përcaktohen në kontratën e lidhur midis 
palëve.

3. Banka e Shqipërisë mund t’i japë një personi të tretë të drejtat e 
autorit që gëzon për punimet e botuara sipas kësaj rregulloreje, 
vetëm në rast se dhënia e së drejtës shërben për realizimin e 
nevojave dhe të objektivave të saj strategjikë, si dhe detyrave të 
parashikuara në ligj.

4. Vendimi për dhënien e së drejtës së autorit sipas pikës 3 të këtij neni 
merret nga Redaksia e Botimeve. Në vendim duhet të arsyetohet 
nevoja e dhënies së të drejtës së autorit një pale të tretë, në përputhje 
me objektivat strategjikë apo detyrat e Bankës së Shqipërisë.
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KREU V
REDAKSIA E BOTIMEVE

Neni 24
Përbërja dhe organizimi

1. Redaksia e Botimeve ngrihet me urdhër të Guvernatorit dhe drejtohet 
nga njëri prej administratorëve. Redaksia e Botimeve përbëhet nga 
5 (pesë) anëtarë, si më poshtë:

a) Administratori i përcaktuar në urdhër, kryetar;
b) Drejtuesi për Koordinimin pranë Kabinetit të Guvernatorit, 

anëtar;
c) Drejtori i Departamentit të Kërkimeve, anëtar;
d) Drejtori i Departamentit të Politikës Monetare, anëtar; dhe
e) 1 (një) anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 

anëtar.

2. Redaksia e Botimeve asistohet nga një sekretar, i cili është në 
detyrën e përgjegjësit të Zyrës së Kërkimeve dhe Botimeve në 
Bankën e Shqipërisë.

3. Sekretari i Redaksisë së Botimeve ka për detyrë: 
a) të mbledhë materialet e propozuara për shqyrtim nga 

Redaksia e Botimeve dhe t’ia parashtrojë këto kërkesa kryetarit 
të Redaksisë së Botimeve me qëllim hartimin e kalendarit të 
punës së Redaksisë; 

b) të njoftojë anëtarët e Redaksisë së Botimeve për mbledhjen 
e radhës dy javë përpara datës së zhvillimit të saj dhe t’u 
dërgojë atyre rendin e ditës së mbledhjes, botimet për t’u 
shqyrtuar, shoqëruar me emrat e autorit/ëve të secilit; 

c) të hartojë vendimin e marrë nga Redaksia e Botimeve dhe 
procesverbalin, ku pasqyrohen qartë mendimet dhe diskutimet e 
pjesëmarrësve në mbledhjen e Redaksisë, pas çdo mbledhjeje 
të saj;

d) të informojë autorët e materialeve të paraqitura për shqyrtim 
dhe miratim mbi vendimmarrjen e Redaksisë, në përfundim të 
mbledhjes dhe pas nënshkrimit të vendimit të Redaksisë nga të 
gjithë anëtarët.

 

Neni 25
Funksionet dhe detyrat

1. Redaksia e Botimeve është përgjegjëse për shqyrtimin, vlerësimin 
dhe miratimin e publikimit të botimeve kërkimore, botimeve edukative 
dhe botimeve të tjera joperiodike në Bankën e Shqipërisë. 
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2. Në përputhje me nevojat dhe strategjinë afatmesme të Bankës së 
Shqipërisë, Redaksia e Botimeve orienton mbi fushat e interesit 
ku mund të përqendrohen botimet joperiodike, si dhe propozon 
rishikimin e titujve të botimeve periodike të miratuara sipas kësaj 
rregulloreje. 

3. Detyrat kryesore të Redaksisë së Botimeve janë:
a) të vlerësojë cilësinë profesionale dhe konkluzionet e materialeve 

të paraqitura për shqyrtim;
b) të përcaktojë recensuesit për punimet kërkimore apo të 

natyrave të tjera, nëse gjykohet se kanë një rëndësi të veçantë 
apo në rast të karakterit të tyre specifik që del përtej fushës së 
ekspertizës së anëtarëve të Redaksisë së Botimeve;

c) të vlerësojë  nëse të dhënat e paraqitura në materialin objekt 
të shqyrtimit nga Redaksia e Botimeve përbëjnë sekret shtetëror 
ose sekret bankar;

d) të miratojë me shumicë të thjeshtë votash publikimin ose jo 
të materialeve të vlerësuara, bazuar në kriteret e vlerësimit të 
përcaktuara në nenin 27 të kësaj rregulloreje.

4. Në zbatim të dispozitave të kësaj rregulloreje, Redaksia e Botimeve 
ka të drejtën të propozojë manuale/udhëzues për miratim nga 
Guvernatori, që lidhen me çështje të botimeve në Bankën e 
Shqipërisë.

Neni 26
Mbledhjet e Redaksisë së Botimeve

1. Redaksia e Botimeve mblidhet si rregull 2 (dy) herë në vit.

2. Kryetari i Redaksisë së Botimeve, mbështetur në informacionet e 
Drejtorit të Departamentit të Kërkimeve, vendos për mbledhjen 
jashtë radhe të Redaksisë ose për anulimin e saj, kur arsyet e 
përligjin. 

Neni 27
Vlerësimi i materialeve

1. Redaksia e Botimeve vlerëson materialet e paraqitura pranë saj për 
shqyrtim, bazuar në kriteret e mëposhtme të vlerësimit:
a) origjinaliteti i materialit;
b) metodologjia e aplikuar;
c) risitë e sjella;
d) përfitimet për vendimmarrjen apo dobishmëria e materialit;
e) strukturë e mirëpërcaktuar dhe gjuhë e qartë;
f) prezantimi dhe diskutimi i materialit në aktivitete kërkimore.
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2. Redaksia e Botimeve kujdeset që botimet e Bankës së Shqipërisë, 
të jenë në përputhje me interesat e ligjshëm të Bankës së Shqipërisë 
dhe të mos dëmtojnë reputacionin e institucionit. 

3. Vërejtjet dhe sugjerimet e Redaksisë së Botimeve i komunikohen 
autorit, i cili vendos për t’i marrë apo jo në konsideratë. Nëse 
autori refuzon t’i marrë ato në konsideratë, Redaksia e Botimeve 
ruan të drejtën e mospërfshirjes së materialit në botimet e Bankës 
së Shqipërisë. 

4. Materiali shoqërohet me një përmbledhje, ku evidentohen 
shkurtimisht qëllimi, metoda e ndjekur dhe përfundimet, me 
një recension në rastet kur aplikohet pika 1 e nenit 28 të kësaj 
rregulloreje dhe me një abstrakt të shkurtër.

Neni 28
Recensimi i jashtëm i materialeve

1. Për punime të veçanta kërkimore apo për botime të natyrave të 
tjera, të një rëndësie të veçantë apo në rast të karakterit të tyre 
specifik, nëse Redaksia e Botimeve e gjykon të nevojshme, zgjedh 
recensuesin/it.

2. Recensues mund të jetë një punonjës i Bankës së Shqipërisë ose një 
person i jashtëm.

3. Puna e kryer nga recensuesit që nuk janë punonjës të Bankës 
së Shqipërisë, paguhet sipas kuotës që përcakton Redaksia e 
Botimeve. Kuota e pagesës si rregull nuk mund të jetë më e madhe 
se 2 (dy) paga të klasës “kryespecialist II”. Nisur nga vëllimi apo 
kompleksiteti i botimit, Redaksia e Botimeve mund të gjykojë të 
nevojshëm një shpërblim më të lartë se kuota e përcaktuar në këtë 
pikë. Propozimi për masën e shpërblimit të recensuesit, i cili nuk 
është punonjës i Bankës së Shqipërisë shoqëruar me argumentimin 
përkatës, sipas kësaj pike, i propozohet për miratim Guvernatorit 
nga Redaksia e Botimeve.

4. Kontributi i recensuesve punonjës të Bankës së Shqipërisë, merret 
në konsideratë në vlerësimin gjashtëmujor të punës së tyre.

Neni 29
Diskutimet publike

Për botime të veçanta dhe me pëlqimin paraprak të autorit, Redaksia 
e Botimeve vendos kalimin e materialit për diskutim publik në kuadrin 
e aktiviteteve kërkimore të organizuara brenda ose jashtë Bankës së 
Shqipërisë.
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Neni 30
Bonuset dhe shpërblimet për autorët

1. Punonjësit autorë të materialeve të miratuara për botim nga 
Redaksia e Botimeve sipas dispozitave të kësaj rregulloreje, mund 
të përfitojnë bonus në masën dhe sipas kritereve të përcaktuara 
në dispozitat e rregullores “Për strukturën e pagave bazuar në 
klasifikimin e vendeve përkatëse të punës në Bankën e Shqipërisë”. 

2. Redaksia e Botimeve, për punime të caktuara dhe bazuar në 
propozimin e drejtuesit të departamentit të autorit të punimit të 
miratuar për botim, vendos për përfitimin e bonusit dhe masën e tij.

3. Drejtori i Departamentit të Kërkimeve përcjell në Departamentin e 
Burimeve Njerëzore një kopje të vendimit të Redaksisë së Botimeve 
për miratimin e botimit sipas pikës 1 të këtij neni, si dhe për 
masën konkrete të bonusit. Departamenti i Burimeve Njerëzore me 
marrjen e këtij vendimi kryen në bashkëpunim me Departamentin 
e Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës procedurat 
përkatëse për dhënien e bonusit.

4. Për punime të një rëndësie të veçantë, Redaksia e Botimeve mund 
t’i propozojë për miratim Guvernatorit akordimin e një shpërblimi 
suplementar për autorin ose grupin e autorëve, sipas kritereve të 
përcaktuara në rregulloren “Për politikat dhe procedurat e përfitimit 
të shpërblimeve suplementare dhe të ndihmave ekonomike në 
Bankën e Shqipërisë”.

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

GENT SEJKO 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 99, datë 7.9. 2016

PËR 
NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR. 

15, DATË 26.02.2014 “PËR RISHTYPJEN E KARTËMONEDHAVE 
SHQIPTARE ME KURS LIGJOR, ME PRERJE 500 LEKË DHE 1000 

LEKË”, I NDRYSHUAR

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

VENDOSI:

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

 
 Anekset 1 dhe 2 të miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës 

nr. 15, datë 26.02.2014, të ndryshuar me vendimet e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 5 datë 28.01.2015, nr. 33, datë 06.05.2015 
dhe nr. 26, datë 02.03.2016, të zëvendësohen me anekset 1 
dhe 2 bashkëlidhur këtij vendimi. 

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

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

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 100, datë 7.9.2016

“PËR 
NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT MBIKËQYRËS NR. 

52, DATË 01.07.2015, “PËR RISHTYPJEN E KARTËMONEDHAVE 
SHQIPTARE ME KURS LIGJOR, ME PRERJE 200 LEKË”.

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

VENDOSI:

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

 
 Aneksi 1 i miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 52, datë 

01.07.2015, i ndryshuar me vendimin 27, datë 02.03.2016, të 
zëvendësohet me aneksin 1 bashkëngjitur këtij vendimi. 

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

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

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 102, datë 7.9.2016

PËR 
MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR NËNSHKRIMET E AUTORIZUARA 

NË BANKËN E SHQIPËRISË” 

Në mbështetje të nenit 43, shkronja “f”, nenit 53, pika 4, paragrafi i 
fundit i ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar; nenit 19 të Statutit të Bankës së Shqipërisë, miratuar me 
vendimin nr. 90, datë 02.12.2015 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë; me propozimin e Guvernatorit dhe të Departamentit të 
Operacioneve Monetare, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Për nënshkrimet e autorizuara në Bankën e 
Shqipërisë”, bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen të gjitha njësitë organizative në Bankën e Shqipërisë 
me zbatimin e këtij vendimi.

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

4. Rregullorja “Për nënshkrimet e autorizuara dhe kufijtë e pagesave 
në Bankën e Shqipërisë’’, e miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 103, datë 28.05.2005, shfuqizohet, pas hyrjes 
në fuqi të kësaj rregulloreje.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.
SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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RREGULLORE
“PËR NËNSHKRIMET E AUTORIZUARA NË BANKËN E 

SHQIPËRISË”

Neni 1
Përkufizime

Në këtë rregullore termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim:

a) Autoritet nënshkrues – janë Administratorët dhe nëpunësit e Bankës 
së Shqipërisë, të cilëve kjo rregullore i jep kompetencë për të 
nënshkruar në emër dhe për llogari të Bankës së Shqipërisë;

b) Banka – është Banka e Shqipërisë;
c) Nënshkrim i autorizuar – është e drejta e Administratorëve dhe e 

çdo nëpunësi të Bankës për të nënshkruar dokumente dhe/ose 
korrespondencë, bazuar në parimin e delegimit të kompetencës, 
për rastet e parashikuara në këtë rregullore, në komunikimet me 
palë të treta jashtë Bankës;

d) Kufijtë e përgjegjësisë – lidhen me diferencimin në nënshkrimet 
e autorizuara në varësi të natyrës së korrespondencës, llojit të 
dokumenteve, si dhe të destinacionit të korrespondencës dhe 
dokumenteve me të tretët;

e) Kategoritë (A), (B) dhe (C) – janë kategoritë e autoriteteve 
nënshkruese për efekt të kësaj rregulloreje, bazuar në strukturën 
organizative të Bankës;

f) Veprim financiar – është çdo lëvizje e fondeve nga llogaritë e 
Bankës. Këtu përfshihen llogaritë që Banka mban për llogari të vet, 
si dhe llogaritë që ajo mban si agjente e të tretëve; 

g) Konfirmim elektronik – është tërësia e veprimeve të një autoriteti 
nënshkrues në sistemet e brendshme elektronike të Bankës, që ka 
vlerën e një nënshkrimi të autorizuar të këtij autoriteti sipas kushteve 
të nenit 8 të kësaj rregulloreje;

h) Personel i Bankës – janë punonjësit e Bankës sipas strukturës 
organizative të miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës; 

i) Departamenti përkatës – është departamenti që kërkon ekzekutimin 
e veprimit financiar dhe që në kuptimin e nenit 9 të kësaj rregulloreje 
është sipas rastit departamenti që:
(1) në kontratën e lidhur mes Bankës dhe të tretëve, është përcaktuar 

shprehimisht si ndjekës i kësaj kontrate. 
(2) në mungesë të një përcaktimi të tillë si në pikën 1, është 

departamenti përfitues i kontratës. 
(3) në mungesë të një përcaktimi si në pikat 1 dhe 2, është 

departamenti që për nga qëllimi i ekzistencës së tij, inicion 
ato veprime financiare që janë në përputhje me funksionin e 
tij kryesor, siç përcaktohet nga ky i fundit në rregulloren e atij 
departamenti.
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Neni 2
Qëllimi

Kjo rregullore ka për qëllim përcaktimin e kategorive dhe kufijve të 
përgjegjësisë për nënshkrim të Administratorëve dhe punonjësve të 
Bankës, sipas delegimeve përkatëse, si dhe të kufijve të nënshkrimit për 
kryerjen e veprimeve financiare në shuma monetare.

Neni 3
Kategoritë e nënshkrimeve të autorizuara

1. Autoritetet nënshkruese, si dhe kufijtë e përgjegjësisë së tyre për 
nënshkrim, kushtëzohen nga struktura organizative e Bankës. 
Bazuar në këtë strukturë, e drejta për të nënshkruar kategorizohet si 
më poshtë:

a) Kategoria e parë (A);
b) Kategoria e dytë (B);
c) Kategoria e tretë (C).

2. Të drejtën e nënshkrimit të kategorisë së parë (A) e kanë:

a) Guvernatori;
b) Zëvendësguvernatori i Parë dhe Zëvendësguvernatori i Dytë;
c) Inspektori i Përgjithshëm.

3. Të drejtën e nënshkrimit të kategorisë së dytë (B) e kanë:

a) Shefi i Kabinetit të Guvernatorit;
b) Drejtorët e departamenteve të Bankës, si dhe zëvendësdrejtorët 

për rastet e parashikuara në rregulloret e brendshme të 
departamenteve;

c) Drejtorët e degëve të Bankës. 

4. Të drejtën e nënshkrimit të kategorisë së tretë (C) e kanë:
 

a) Përgjegjësit e sektorëve dhe përgjegjësit e zyrave; 
b) Të gjithë nëpunësit e tjerë që në strukturën organizative të 

Bankës përcaktohen si specialistë me arsim të lartë.

Neni 4
Kufijtë e nënshkrimeve të autorizuara

1. Në korrespondencën dhe dokumentacionin me të tretë jashtë 
Bankës, si rregull, Banka përfaqësohet nga Guvernatori. Të drejtën 
e nënshkrimit në emër dhe për llogari të Bankës, e kanë edhe 
Zëvendësguvernatorët, si dhe Inspektori i Përgjithshëm, kur raporton 
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pranë Kuvendit dhe me institucionet brenda dhe jashtë vendit në 
përputhje me fushën e veprimtarisë së tij.

 
2. Përfaqësimi i Bankës me palë të treta bëhet edhe nga kategoria e 

dytë (B) dhe nga kategoria e tretë (C), kur parashikohet shprehimisht: 

a) Në rregulloret përkatëse të departamenteve; 
b) Në akte të tjera të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës; 
c) Me autorizim nga Administratorët, në rastet e parashikuara 

nga Ligji i Bankës dhe aktet nënligjore në zbatim të tij;
d) Në kontrata të lidhura mes Bankës së Shqipërisë dhe palëve 

të treta, në cilësinë e ndjekësit të kontratës.

3.  Autorizimi sipas nenit 2, shkronja “c” jepet me shkresë. Në të duhet 
të shprehen qartë, personi autorizues, personi i autorizuar, vëllimi i 
tagrave që delegohen dhe kohëzgjatja e fuqisë së këtij autorizimi.

4.  Në nënshkrimin e korrespondencës drejtuar të tretëve, synohet të 
mbahet i njëjti nivel përfaqësimi.

5.  Përveç se kur është parashikuar ndryshe në këtë rregullore dhe/ose 
në aktet e tjera të Këshillit Mbikëqyrës, duhet të mbajnë nënshkrimin 
e Guvernatorit:

a) marrëveshjet dhe dokumentet e tjera të përfaqësimit ligjor me 
institucionet e ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare; 

b) dokumentet dhe aktet e tjera, të cilat normojnë marrëdhënie 
shumëpalëshe me institucione apo me organizma të vendit ose 
të huaja;

c) rekomandimet, opinionet dhe dokumentet e shqyrtuara në 
komitetet e Bankës, në rast se i drejtohen Këshillit Mbikëqyrës;

d) urdhrat, udhëzimet, rekomandimet dhe opinionet e lëshuara 
nga Guvernatori;

e) korrespondenca dhe/ose dokumentet adresuar kryesisht 
Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Kuvendit të Republikës 
së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave;

f) korrespondenca dhe/ose dokumentet adresuar kryesisht 
anëtarëve të Këshillit të Ministrave, drejtuesve të gjykatave, 
Prokurorit të Përgjithshëm, Kontrollit të Lartë të Shtetit, titullarëve 
të institucioneve të tjera qendrore publike, organizmave 
ndërkombëtare dhe përfaqësive diplomatike. 

6.  Duhet të mbajnë nënshkrimin e Zëvendësguvernatorëve: 

a) aktet e mbledhjeve të komiteteve në Bankë të kryesuara prej 
tyre, në rastet kur parashikohet në rregulloret përkatëse të 
komiteteve;

b) korrespondenca dhe/ose dokumentet adresuar kryesisht 
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subjekteve të tjera të sektorit publik dhe privat për funksionet që 
ata mbulojnë, sipas akteve të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës.

7.  Përveç sa parashikohet në pikën 2 të këtij neni, kategoria e dytë (B) 
nënshkruan korrespondencën dhe/ose dokumentacionin adresuar 
të tretëve, sipas fushës së veprimtarisë së tyre, duke ruajtur të njëjtin 
nivel përfaqësimi.

Neni 5 
Nënshkrimet e autorizuara në rastet e mungesës dhe të pamundësisë 

për të vepruar

1.  Në rastet kur Guvernatori mungon apo është në pamundësi të ushtrimit 
të funksioneve të tij, në vend të tij nënshkruan Zëvendësguvernatori 
i Parë. 

2.  Në rastin kur njëri nga Zëvendësguvernatorët mungon apo është në 
pamundësi për të ushtruar kompetencat e tij, Zëvendësguvernatori 
tjetër merr kompetencat dhe nënshkruan për të gjitha rastet, sipas 
fushës së veprimtarisë së Zëvendësguvernatorit të zëvendësuar.

3. Kur të gjithë Administratorët mungojnë apo janë në pamundësi për 
të ushtruar kompetencat, në vend të tyre nënshkruan drejtori me 
vjetërsinë më të madhe në Bankë. 

4. Në rast mungese apo pamundësie për të vepruar të drejtorit, si 
rregull, nëpunësi me vjetërsinë më të madhe, në shkallën më të 
lartë të hierarkisë, në njësinë apo strukturën përkatëse, nënshkruan 
korrespondencën dhe/ose dokumentacionin për çështje sipas 
fushës së veprimtarisë së njësisë apo të strukturës përkatëse.

5. Përveç sa parashikohet në pikën 4 të këtij neni, në rast mungese apo 
pamundësie për të vepruar të drejtorëve, ata mund të autorizojnë 
për të nënshkruar korrespondencën dhe/ose dokumentacionin 
për çështje sipas fushës së veprimtarisë së njësisë apo strukturës 
përkatëse, cilindo punonjës të kategorisë së tretë (C) në strukturën 
e tyre, që ka jo më pak se 5 vjet punë në atë njësi. 

 
6. Autorizimi sipas pikës 5 të këtij neni jepet me shkrim (shkresë 

ose e-mail). Në të shprehen qartë, personi autorizues, personi i 
autorizuar, vëllimi i tagrave dhe kohëzgjatja e fuqisë së këtij 
autorizimi. Personi autorizues e njofton me shkrim (shkresë ose 
e-mail) autorizimin në formën e mësipërme, të gjithë anëtarëve të 
tjerë të personelit brenda njësisë përkatëse, si dhe të njësive të tjera, 
puna e të cilëve ndikohet nga veprimtaria e personit të autorizuar. 
Personi i autorizuar si më sipër, nënshkruan duke cituar personin 
autorizues, në mungesë dhe me porosi të të cilit po vepron.
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Neni 6
Përdorimi i vulës zyrtare të Bankës 

Dokumentacioni i nënshkruar nga autoritetet nënshkruese të Bankës sipas 
kësaj rregulloreje, kur u adresohet të tretëve jashtë Bankës shoqërohet me 
vulën zyrtare të Bankës, në përputhje me aktet që rregullojnë funksionin 
dhe veprimtarinë e Zyrës së Arkivë - Protokollit. 

Neni 7
Kushtet fillestare të kryerjes së veprimeve financiare

Si rregull, veprimet financiare të Bankës kryhen kur ekzistojnë kushtet 
fillestare të mëposhtme: 

a) Ekzistenca e një akti apo e një dokumenti të shkruar, nga i cili 
buron e drejta për të kryer veprimin financiar (ligj ose akt nënligjor, 
vendimet, rregulloret dhe aktet e tjera të miratuara nga Këshilli 
Mbikëqyrës, aktet e miratuara nga Administratorët, vendimet e 
marra nga komitetet e Bankës; urdhrat e të tretëve jashtë Bankës 
për fondet e tyre, kontratat e nënshkruara nga Banka me të tretë); 

b) Ekzistenca e një kërkese të brendshme të Bankës për nisjen e 
ekzekutimit të veprimit financiar. 

Neni 8
Forma e kërkesës për ekzekutimin e veprimit financiar

Kërkesa e brendshme për nisjen e ekzekutimit të veprimit financiar 
sipas nenit 7, shkronja “b”, kryhet në formë shkresore ose nëpërmjet 
konfirmimeve elektronike në sistemet e brendshme të Bankës, me kusht 
që përdoruesi konfirmues të autentifikohet paraprakisht në këtë sistem 
në mënyrë personale dhe unike, sipas kredencialeve përkatëse në 
përputhje me kuadrin rregullativ për sigurinë e informacionit në Bankë. 

Neni 9
Autoritetet nënshkruese të kërkesës për nisjen e ekzekutimit të veprimit 

financiar

1. Për shlyerjen e detyrimeve financiare që burojnë nga ekzistenca 
e kontratave të lidhura (në emër dhe për llogari të Bankës) në 
vijim të procedurave të prokurimit, kërkesa për nisjen e ekzekutimit 
të veprimit financiar nënshkruhet nga autoritetet nënshkruese të 
kategorisë së dytë (B) në Departamentin e Administrimit, pasi ky 
i fundit të ketë marrë një konfirmim paraprak me shkrim nga një 
autoritet nënshkrues i kategorisë së dytë (B) në departamentin/
departamentet ndjekës/ndjekëse të kontratës.



2. Për shlyerjen e detyrimeve financiare që rrjedhin nga ekzistenca 
e kontratave të   lidhura (në emër dhe për llogari të Bankës) në 
vijim të procedurave të prokurimit, ku ndjekës teknik i kontratës 
është Departamenti i Administrimit, kërkesa për nisjen e ekzekutimit 
të veprimit financiar nënshkruhet nga autoritetet nënshkruese të 
kategorisë së dytë (B) në Departamentin e Administrimit, pasi ky i 
fundit të ketë marrë një konfirmim paraprak me shkrim nga ndjekësi 
përkatës i përcaktuar në kontratën mes palëve.

3. Për shlyerjen e detyrimeve financiare që burojnë nga marrëveshje 
dhe kontrata të lidhura (në emër dhe për llogari të Bankës) të 
ndryshme nga ato të lidhura sipas procedurave të prokurimit, 
kërkesa për nisjen e ekzekutimit të veprimit financiar nënshkruhet 
nga një autoritet i kategorisë së dytë (B) në departamentin përkatës, 
sipas fushës së veprimtarisë së atij departamenti. Për veprimet 
financiare të iniciuara nga Departamenti i Operacioneve Monetare 
dhe që evidentohen prej iniciuesit në sistemet e brendshme të 
Bankës, kërkesa për nisjen e ekzekutimit të veprimit financiar mund 
të nënshkruhet edhe nga një autoritet i kategorisë së tretë (C) në 
këtë departament, me kusht që kjo e drejtë të jetë parashikuar 
shprehimisht në rregulloren e brendshme të këtij departamenti. 

4. Për shlyerjen e detyrimeve financiare që burojnë nga marrëveshje 
ose kontrata të lidhura nga Departamenti i Sistemeve të Pagesave, 
Kontabilitetit dhe Financës në përputhje me përcaktimet e rregullores 
“Mbi marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë me bashkëpunëtorë 
të jashtëm”, kërkesa për nisjen e ekzekutimit të veprimit financiar 
nënshkruhet edhe nga një autoritet i kategorisë së dytë (B) në të 
paktën një departament tjetër të ndryshëm nga DSPKF-ja, pas 
konfirmimit të ndjekësve përkatës të kontratës ose marrëveshjes. 
Departamenti ndjekës i asaj marrëveshjeje ose kontrate caktohet 
nga Administratorët, në përputhje me objektin e marrëveshjes ose 
kontratës. 

5. Për shlyerjen e detyrimeve financiare që burojnë drejtpërsëdrejti nga 
ligji, aktet nënligjore, rregulloret dhe aktet e miratuara nga Këshilli 
Mbikëqyrës, kërkesa për nisjen e ekzekutimit të veprimit financiar 
nënshkruhet nga një autoritet nënshkrues i kategorisë së dytë (B) në 
departamentin përkatës, sipas rastit konkret dhe në përputhje me 
objektin e veprimtarisë dhe detyrat e atij departamenti.

 
6. Për shlyerjen e detyrimeve financiare që burojnë nga kontrata 

furnizimi të vazhdueshëm, kur faturat e tyre janë sipas ligjit, 
titull ekzekutiv, kërkesa për nisjen e ekzekutimit të veprimit 
financiar nënshkruhet nga një autoritet i kategorisë së dytë (B) në 
Departamentin e Administrimit. Në kërkesë listohen faturat sipas 
numrit, datës së lëshimit dhe shumës totale të detyrimit. Kërkesës i 
bashkëlidhen faturat përkatëse. 
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7. Për shlyerjen e detyrimeve financiare për llogari të degëve të 
Bankës, kërkesa për nisjen e ekzekutimit të veprimit financiar 
nënshkruhet nga një autoritet nënshkrues i kategorisë së dytë (B) në 
këtë degë (drejtori i degës).

 
8. Për rastet e tjera që nuk përfshihen në paragrafët e mësipërm të 

këtij neni, nisja e ekzekutimit të veprimeve financiare kryhet me 
urdhër nga Administratorët përkatës, sipas fushave të veprimtarisë 
që mbulojnë. 

Neni 10
Ekzekutimi i veprimit financiar

1. Ekzekutimi i veprimeve financiare në Bankë kryhet vetëm nga 
Departamenti i Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës 
(DSPKF). 

2. Të gjitha kërkesat që kërkojnë ekzekutimin e veprimeve financiare, 
sipas nenit 9, dërgohen tek DSPKF-ja, ku siglohen me shënimin “të 
ekzekutohet” nga një autoritet nënshkrues i kategorisë së dytë (B) i 
këtij departamenti, përpara se të ekzekutohen. 

3.  DSPKF-ja ekzekuton veprimin financiar sipas nenit 9 vetëm pas 
përcjelljes së dokumentacionit të nevojshëm për ekzekutimin e tij nga 
njësia iniciuese. Gjobat dhe/ose kamatëvonesat apo detyrimet e 
prapambetura, në rast se ka të tilla, dhe informacioni mbi shkaqet 
e krijimit të tyre, duhet të jenë pjesë e kërkesës së brendshme për 
ekzekutim të veprimit financiar.

4.  Për sa nuk parashikohet në këtë rregullore, për ekzekutimin e 
veprimeve financiare nga DSPKF-ja, veprohet në përputhje me 
përcaktimet e bëra në aktet e tjera nënligjore të bankës, në manualet 
e vendeve të punës të këtij departamenti, si dhe në manualet e 
veprimeve financiare që rregullojnë ekzekutimin e veprimeve 
financiare.

Neni 11
Administrimi i nënshkrimeve të autorizuara

1. Të gjitha specimenet (mostra) e nënshkrimeve të autorizuara në 
Bankë mblidhen dhe administrohen nga Departamenti i Burimeve 
Njerëzore (DBNJ).

2. Specimenet e nënshkrimeve të autoriteteve nënshkruese depozitohen 
në librin e nënshkrimeve të autorizuara, i cili administrohet nga 
DBNJ-ja në përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje.

3. Çdo nënshkrim i autorizuar (si specimen) është i vlefshëm për sa 
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kohë nuk është ndryshuar.

4. Ndryshimet në përmbajtjen e librit të nënshkrimeve të autorizuara 
përfshijnë:

a) ndryshime në specimen (mostër) të një nënshkrimi ekzistues;
b) ndryshimin e kategorizimit dhe klasifikimit të një autoriteti 

nënshkrues ekzistues; 
c) revokimin e një nënshkrimi ekzistues;
d) shtimin e një nënshkrimi të ri.

5.  Këto ndryshime regjistrohen nga DBNJ-ja, i cili i pasqyron ato në 
librin e nënshkrimeve të autorizuara.

Neni 12
Njoftimi i ndryshimeve në librin e nënshkrimeve të autorizuara

1. Ndryshimet në librin e nënshkrimeve të autorizuara konsiderohen të 
vlefshme kur njoftohen me shkrim nga DBNJ-ja, sipas përcaktimeve 
në këtë rregullore. 

2. Sa herë që ka ndryshime në librin e nënshkrimeve të autorizuara, 
DBNJ-ja përcjell me shkresë kopje të përditësuara të nënshkrimeve 
të autorizuara, pranë DSPKF-së (vetëm nënshkrimet që përdor ky 
departament sipas përcaktimeve të tij paraprake), si dhe Kabinetit 
të Guvernatorit (KG). Ky njoftim duhet bërë menjëherë pas marrjes 
dijeni të DBNJ-së për ndryshimin, por në çdo rast jo më vonë sesa 2 
ditë pune nga ndodhja e ndryshimit. DBNJ-ja çdo 12 (dymbëdhjetë) 
muaj (në muajin qershor të vitit) i përcjell me shkresë kopje të librit 
të nënshkrimeve të autorizuara DSPKF-së dhe KG-së. 

3. KG-ja u njofton palëve të treta ndryshimet përkatëse në librin e 
nënshkrimeve të autorizuara (sa herë që ai merr dijeni për të tilla 
ndryshime sipas nenit 12, pika 2 e kësaj rregulloreje). Ky njoftim 
duhet bërë menjëherë, por në çdo rast jo më vonë sesa 2 (dy) ditë 
pune pas marrjes dijeni të këtij departamenti për ndryshimin. 

4. Ndryshimet dërgohen sipas listës paraprake që KG-ja zotëron në 
përputhje me nenin 13, pika 1 e kësaj rregulloreje. 

Neni 13
Administrimi i listës së palëve të treta dhe adresave të tyre

1. Të gjitha departamentet në Bankë hartojnë një listë me emrat e 
palëve të treta jashtë Bankës me të cilët kanë marrëdhënie për 
nevoja pune, si dhe kategoritë e autoriteteve nënshkruese që duhet 
t’u dërgohet këtyre palëve në përputhje me fushën e veprimtarisë së 
tyre. Këtë listë departamentet ia dërgojnë KG-së. 
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2. Çdo departament që vihet në dijeni të ndryshimeve të mundshme 
në listën dhe adresat e palëve të treta me të cilët komunikon për 
nevoja pune, detyrohet t’ia njoftojë këto ndryshime Kabinetit të 
Guvernatorit. Ky njoftim duhet bërë menjëherë pas marrjes dijeni të 
departamenteve për ndryshimin, por në çdo rast jo më vonë sesa 
2 (dy) ditë pune nga ndodhja e ndryshimit. 

3. Përveç sa më sipër, lista dhe adresat e palëve të treta mirëmbahen 
dhe përditësohen periodikisht nga KG-ja çdo 12 muaj (gjatë muajit 
janar të çdo viti). 

Neni 14
Dispozita të fundit

1. Me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje, rregullorja “Për nënshkrimet 
e autorizuara dhe kufijtë e pagesave në Bankën e Shqipërisë’’, 
e miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 103, datë 
28.05.2005, shfuqizohet.

2. Kjo rregullore hyn në fuqi pas botimit të saj në Buletinin Zyrtar të 
Bankës së Shqipërisë.

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

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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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 18, NUMËR 3,  
KORRIK 2016

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”
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