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Vendimi Vendime dhe RRegulloRe Buletini Zyrtar

nr. datë PëRmBajTja Vëllimi numër

03 1.2.2017 
 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

19 1

04 1.2.2017 Për miratimin e rregullores “Për 
mbikëqyrjen e konsoliduar”” 19 1

05 1.2.2017 Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren 
“Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit” 19 1

08 1.2.2017 Për dhurimin e disa vlerave materiale 19 1

09 1.2.2017 Për nxjerrjen jashtë përdorimit të disa vlerave materiale 
në Bankën e Shqipërisë dhe asgjësimin e tyre 19 1

nr. prot 
626 9.2.2017

Për dhënien e miratimit paraprak për ushtrimin e 
veprimtarisë financiare shtesë nga institucioni i 

parasë elektronike “VodaFone m-PeSa” sh.p.k.
19 1

12 1.3.2017 Për rishtypjen e kartëmonedhave shiptare 
me kurs ligjor, me prerje 5000 lekë 19 2

13 1.3.2017 Për miratimin e emërimit të drejtorit të departamentit 
të Statistikave Financiare të Bankës së Shqipërisë 19 2

15  1.3.2017 Për strukturën e pagave bazuar në klasifikimin e 
vendeve përkatëse të punës në Bankën e Shqipërisë 19 2

16 29.3.2017
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

19 2

17 29.3.2017 Për miratimin e “Pasqyrave financiare të 
Bankës së Shqipërisë për vitin 2016” 19 2

19 29.3.2017  Për miratimin e dokumentit “Kodi i praktikave për 
statistikat në Bankën e Shqipërisë” 19 2

20 29.3.2017
Për miratimin e realizimit të objektit të prokurimit “Blerja 
e kodit BiC dhe shërbim mirëmbajtjeje pranë agjencisë 
së shërbimit SwiFT për sistemin aFiSaR” nëpërmjet një 

kontrate me kohëzgjatje pa afat”
19 2

22 5.4.2017 Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit 19 2

24 3.5.2017
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

19 3

25 3.5.2017 Për disa ndryshime në rregulloren “mbi transparencën 
për produktet dhe shërbimet bankare e financiare” 19 3
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26 3.5.2017 Për miratimin e udhëzimit “Për procesin e vlerësimit 
të brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit” 19 3

27 3.5.2017

Për miratimin e delegimit të kompetencës për 
nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me 

agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së informacionit dhe 
marrëveshjet/autorizimet me drejtorinë e Përgjithshme 
të gjendjes Civile dhe Qendrën Kombëtare të Biznesit

19 3

28 3.5.2017 Për disa ndryshime në procedurën e prokurimit me 
objekt “abonimi pranë një agjencie renditjeje” 19 3

nr. prot 
1972 9.5.2017

Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 
veprimtarisë së agjentit në sigurime nga subjekti 
financiar jobankë “PoRSChe leaSing” sh.p.k.

19 3

29 7.6.2017
Për disa ndryshime në rregulloren “Për përcaktimin 

e nivelit të vendimmarrjes në mbikëqyrjen e 
veprimtarive bankare dhe financiare”

19 4

30 7.6.2017 Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 
veprimtarisë financiare shtesë nga Veneto Banka sh.a. 19 4

31 7.6.2017
Për miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin 

e kontratës së shërbimit të konsulencës me ministrinë 
e Financave me objekt “Për monitorimin dhe rritjen 

e cilësisë së raportimit financiar dhe auditimit”
19 4

32 7.6.2017
Për miratimin e konfigurimit të kartëmonedhave 

shqiptare me kurs ligjor, me prerje 200 lekë, 500 
lekë, 1000 lekë, 2000 lekë dhe 5000 lekë

19 4

34 7.6.2017
Për shtypjen e kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor, 
me prerje, 200 lekë dhe 5000 lekë, si dhe prodhimin 

e materialeve të printimit për prerjet 200 lekë, 500 
lekë, 1000 lekë, 2000 lekë dhe 5000 lekë

19 4

35 5.7.2017
 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

19 4

37 2.8.2017
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

19 5

39 2.8.2017
 Për disa ndryshime në rregulloren “Për kontrollin për 
autenticitet dhe kriteret e riciklimit të kartëmonedhave 

shqiptare”
19 5

40 2.8.2017
Për disa ndryshime në rregulloren “mbi asgjësimin e 
kartëmonedhave, monedhave metalike shqiptare dhe 

bonove të privatizimit”
19 5

41 2.8.2017
Për disa ndryshime në rregulloren “mbi punën për 
këmbimin e kartëmonedhave dhe monedhave të 

dëmtuara”
19 5

42 2.8.2017
Për disa ndryshime në vendimin e Këshillit mbikëqyrës 
nr. 46, datë 25.06.2003 “Kodi i etikës i Bankës së 

Shqipërisë”
19 5

43 2.8.2017 Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 
veprimtarisë financiare shtesë nga Banka Credins sh.a. 19 5
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44 2.8.2017 Për një ndryshim në rregulloren “Për procedurat e 
botimeve në Bankën e Shqipërisë” 19 5

nr. 
3903 15.8.2017

urdhër “Për disa ndryshime në metodologjinë “Për 
raportimin e instrumenteve të pagesave”, miratuar me 

urdhër të Zëvendësguvernatorit të Parë nr. prot. 32, dt. 
07.01.2014

19 5

46 6.9.2017
Për miratimin e disa ndryshimeve dhe shtesave në 

rregulloren “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e 
subjekteve financiare jobanka”

19 5

47 6.9.2017
Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për 
licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet 

financiare jobanka”
19 5

48 6.9.2017 Për miratimin e rregullores “Për raportimet në Bankën e 
Shqipërisë të statistikave të normave të interesit” 19 5

49 6.9.2017
Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe 
funksionimin e departamentit për ndërhyrjen e 

jashtëzakonshme”
19 5

50 6.9.2017
Për miratimin e rregullores “Për funksionet e strukturave 

drejtuese në procesin e vendimmarrjes për administrimin 
e rezervës valutore”

19 5

51 6.9.2017 Për disa ndryshime në rregulloren “mbi organizimin dhe 
funksionimin e Komitetit të investimit” 19 5

53 6.9.2017
 Për miratimin e realizimit të objektit të prokurimit 

“mbikëqyrja e punimeve për rikonstruksionin e godinës 
së ish-hotel dajtit”, nëpërmjet një kontrate me kohëzgjatje 

deri në 3 vjet”
19 5

54 3.10.2017
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

19 6

55 3.10.2017

Për miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin 
e kontratës midis Bankës së Shqipërisë, Kompanisë 
montran dhe Bursës Shqiptare të Titujve (alSe) “mbi 

implementimin e ndërfaqes ndërmjet Sistemit Qendror të 
Regjistrimit dhe Shlyerjes së Titujve (aFiSaR) dhe Bursës 

Shqiptare të Titujve (alSe)”

19 6

56 3.10.2017 Për miratimin e rregullores “Për fondin e ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme dhe procedurat për administrimin e tij” 19 6

57 3.10.2017
 Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 
veprimtarisë financiare shtesë nga Banka intesa 

Sanpaolo albania sh.a.
19 6

58 3.10.2017  Për disa ndryshime në rregulloren “mbi raportimet në 
Bankën e Shqipërisë sipas sistemit raportues të unifikuar”” 19 6

59 3.10.2017  Për zgjedhjen e universitetit oxford si bashkëpunëtor i 
jashtëm i Bankës së Shqipërisë 19 6

licencë
40 9.10.2017 Për të vepruar si subjekt financiar jobankë në Republikën 

e Shqipërisë 19 6
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nr. prot 
4735 17.10.2017 Për pezullimin e licencës të institucionit të parasë 

elektronike “VodaFone m-PeSa” sh.p.k. 19 6

61 1.11.2017
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

19 6

63 1.11.2017
Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga 

Banka intesa Sanpaolo S.p.a., itali të 100 për qind të 
kapitalit aksionar të Veneto Banka sh.a.

19 6

licencë
41 10.11.2017 Për të vepruar si subjekt financiar jobankë në Republikën 

e Shqipërisë 19 7

68 22.11.2017
 Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin e 
pjesëmarrjes influencuese (të tërthortë) të shoqërisë 

amryta Capital llP, mbretëria e Bashkuar në kapitalin 
aksionar të Bankës Credins sh.a.” 

19 7

69 22.11.2017  Për shtypjen e monedhave metalike përkujtimore, për 
qëllime numizmatike, në vitin 2018 19 7

70 22.11.2017 Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për 
rregullat e brendshme të funksionimit të sistemit aFiSaR” 19 7

71 22.11.2017
 Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për 

funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe shlyerjes 
së titujve (aFiSaR)”

19 7

72 6.12.2017 Për miratimin e rregullores “Për planet e rimëkëmbjes së 
bankave” 19 8

73 6.12.2017
“Për disa ndryshime në rregulloren “mbi parimet bazë të 
drejtimit të bankave dhe degëve të bankave të huaja dhe 

kriteret për miratimin e administratorëve të tyre””
19 8

74 6.12.2017 Për disa ndryshime në rregulloren “Për sistemin e kontrollit 
të brendshëm” 19 8

76 6.12.2017
Për miratimin e tematikës që do të pasqyrohet në 
kartëmonedhën shqiptare me kurs ligjor, me prerje 

10,000 lekë
19 8

77 6.12.2017
 Për një ndryshim në vendimin e Këshillit mbikëqyrës 

nr. 32, datë 7.6.2017 “Për miratimin e konfigurimit të 
kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor, me prerje 200 
lekë, 500 lekë, 1000 lekë, 2000 lekë dhe 5000 lekë”

19 8

80 6.12.2017
 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

19 8
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Banka e Shqipërisë
Sheshi “Skënderbej”, nr.1, Tiranë

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

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

Tirazhi: 250 kopje


