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1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.16, datë 04.04.2007 “për mbajtjen e pandryshuar 
të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.17, datë 04.04.2007 “për miratimin e rregullores 
“për fondin e pensionit suplementar të Bankës së Shqipërisë””

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.18, datë 04.04.2007 “për miratimin e “Blerjes 
së programit të pajisjeve kompjuterike si dhe të shërbimeve të mirëmbajtjes për 
krijimin e Regjistrit të kredive në Bankën e Shqipërisë” me procedurën “prokurim i 
drejtpërdrejtë”“
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr.16, datë  04.04.2007

pëR 
MBAJTJEN E pANDRYShUAR Të  NoRMëS  Së INTERESIT Të 

MARRëVEShJEVE Të RIBLERJES DhE Të ANASJELLTA Të RIBLERJES

Në bazë dhe për zbatim 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 normën e interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes (repo dhe repo të anasjellta) në 
nivelin 5.50 për qind.

2. Ngarkohen Departamenti i politikës Monetare dhe Departamenti i 
operacioneve Monetare me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit për publikimin e këtij vendimi.

4. ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

             
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr.17, datë 04.04.2007

pëR 
MIRATIMIN E RREgULLoRES “pëR FoNDIN E pENSIoNIT 

SUpLEMENTAR Të BANkëS Së ShqIpëRISë”

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

VENDoSI:

1. Të miratojë rregulloren “për fondin e pensionit suplementar të Bankës 
së Shqipërisë” sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen Departamenti i Burimeve Njerëzore, Departamenti i 
kontabilitetit dhe i pagesave, Departamenti i operacioneve Monetare 
me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Teknologjisë së Informacionit për krijimin e 
programeve të nevojshme për administrimin e Fondit të pensionit.

4. Ngarkohet Departamenti i Marëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit  me publikimin e këtij vendimi.

5. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet vendimi i këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.17, datë 13.03.2002 për 
miratimin e rregullores “për administrimin e fondit të pensionit për 
personelin e Bankës së Shqipërisë”.

6. ky vendim hyn në fuqi 30 ditë pas publikimit në Buletinin Zyrtar të 
Bankës së Shqipërisë.

             

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

RREgULLoRE
“pëR FoNDIN E pENSIoNIT SUpLEMENTAR Të BANkëS Së ShqIpëRISë”

(MIRATUAR ME VENDIMIN E këShILLIT MBIkëqYRëS NR. 17, DATë 
04.04.2007.)

kREU I
DISpoZITA  Të pëRgJIThShME

Neni 1
objekti i rregullores

objekti i kësaj rregulloreje është të vendosë rregullat e funksionimit 
dhe administrimit të Fondit të pensionit Suplementar të Bankës së 
Shqipërisë, si dhe të përcaktojë rastet e mbulimit me sigurim, kushtet, 
mënyrën dhe masën e përfitimeve nga ky Fond. 

Neni 2
Baza ligjore

kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të nenit 4, pika 2, shkronja 
“a” dhe nenit 43, shkronja “g” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Neni 3
përkufizime

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

a) “Fond i pensionit Suplementar të Bankës së Shqipërisë” (“Fondi 
i pensionit”) është fondi i krijuar me kontributet e Bankës së 
Shqipërisë dhe punonjësve të siguruar në Fond, për të siguruar 
përfitime pensionale suplementare për këta punonjës, në përputhje 
me kushtet e përcaktuara në këtë rregullore. 

b) “punonjës i Bankës së Shqipërisë” (“punonjësi”) është individi që 
përkufizohet si i tillë në aktet juridike në fuqi të Bankës së Shqipërisë, 
që lidhen me marrëdhëniet e punës në Bankën e Shqipërisë.

c) “Fond me kontribute të përcaktuara” është një fond pensionesh, në 
të cilin punëdhënësi dhe punëmarrësi paguajnë kontribute fikse dhe 
shuma e përfitimit pensional, përcaktohet në varësi të kontributeve 
të akumuluara dhe kthimit nga investimi i mjeteve të fondit.  
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ç) “Mjete të Fondit” është tërësia e mjeteve financiare të Fondit, e 
vlefshme për kryerjen e pagesave të përfitimeve pensionale për 
punonjësit e siguruar dhe të pagesave të tjera për administrimin e 
Fondit, në përputhje me kushtet e përcaktuara në këtë rregullore.

d) “përfitime”, përfshijnë përfitimet pensionale dhe tërheqjet e 
parakohshme.

e) “përfitime pensionale” janë të gjitha llojet e të ardhurave, që i 
paguhen punonjësve të siguruar në Fondin e pensionit, në rastet 
dhe sipas kushteve të parashikuara në këtë rregullore. përfitimet 
pensionale janë në formën e të ardhurave mujore. 

ë) “Skema e sigurimit” është tërësia e normave dhe e rregullave të 
administrimit të Fondit të pensionit të Bankës së Shqipërisë, të 
parashikuara në këtë rregullore.

f) “Administrim” është procesi i mbledhjes dhe i regjistrimit të 
kontributeve, investimit apo riinvestimit, si dhe pagimi i mjeteve 
financiare të Fondit të pensionit, sipas kushteve që përcaktohen 
në këtë rregullore. 

g) “I siguruar” është punonjësi i  Bankës së Shqipërisë, i cili ka 
lidhur kontratën e sigurimit me Bankën e Shqipërisë dhe paguan 
kontribute, sipas kushteve të përcaktuara në këtë rregullore.

gj) “përfitues” është sipas rastit ose i siguruari, ose personi i përcaktuar 
nga i siguruari për marrjen e përfitimeve që rrjedhin nga sigurimi 
në Fondin e pensionit.

h) “Sigurimi pasiv” është forma e marrëdhënies së sigurimit, kur i 
siguruari dhe Banka nuk derdhin kontribute të tjera shtesë, por 
gjendja ekzistuese e mjeteve në llogarinë individuale riinvestohet, 
për të siguruar përfitime nga Fondi i pensionit, në përputhje me 
kushtet e përcaktuara në këtë rregullore. 

i) “Skema e kontributeve” është mënyra e krijimit të mjeteve në 
Fondin e pensionit, që përcakton masën e kontributeve për t’u 
derdhur në Fond.   

j) “kontribut” është pagesa në Fondin e pensionit, e paguar nga:
a. Banka e Shqipërisë; dhe
b. punonjësi i siguruar, me qëllim përfitimin pensional sipas 

kushteve të kësaj rregulloreje. 

k)  “pagë bruto” është paga bazë si dhe shtesat e tjera mbi të, 
përcaktuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë. 
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l) “Tërheqja e parakohshme” është kthimi i kontributeve të paguara 
nga i siguruari plus kthimin nga investimi i këtyre kontributeve, të 
akumuluara në llogarinë e tij individuale, në rastet kur i siguruari 
nuk plotëson kushtet për përfitimin pensional. 

ll)  “komiteti” është komiteti i Administrimit të Fondit të pensionit, i 
krijuar në Bankën e Shqipërisë. 

m) “kontratë sigurimi” është kontrata e lidhur me shkrim midis punonjësit 
të siguruar dhe Bankës së Shqipërisë, për përfitim pensional dhe 
në të cilën palët parashikojnë të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin 
nga përfshirja në skemën e sigurimit të Fondit të pensionit. 

n) “kthim nga investimi” është çdo interes, dividend apo e ardhur 
tjetër e realizuar nga investimi apo riinvestimi i mjeteve të Fondit, 
përfshirë çdo fitim apo humbje të realizuar apo të parealizuar nga 
investimi, minus kostot e administrimit të Fondit apo taksa dhe 
komisione të paguara nga vetë Fondi.  

nj) “periudhë sigurimi në Fondin e pensionit” quhet periudha për të 
cilën janë paguar kontributet.

o) “Norma e kthimit nga investimi” është përqindja që zë kthimi total 
nga investimi kundrejt totalit të mjeteve në Fond.

p) “Vit financiar” është periudha 12- mujore, e cila fillon në 1 janar 
dhe mbaron në 31 dhjetor.

q) “DBNJ” është Departamenti i Burimeve Njerëzore të Bankës së 
Shqipërisë.

r) “Dkp” është Departamenti i kontabilitetit dhe pagesave të Bankës 
së Shqipërisë. 

rr) “DJ” është Departamenti Juridik i Bankës së Shqipërisë.

s) “DoM” është Departamenti i operacioneve Monetare i Bankës 
së Shqipërisë.

sh) “kMCAp” është komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për punë.

2. Sa herë që përmendet fjala “Fond” ajo do të nënkuptojë “Fondin 
e pensionit” dhe anasjelltas. Fjala “investim” do të nënkuptojë 
edhe “riinvestim” dhe anasjelltas. Fjalët “pension” dhe “përfitim 
pensional” përdoren në mënyrë alternative.

3.  Titujt dhe krerët në këtë rregullore janë përdorur vetëm për orientim 
dhe referim dhe nuk kanë për qëllim të kushtëzojnë ose të kufizojnë 
interpretimin e përcaktimeve dhe të dispozitave të kësaj rregulloreje.
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4.  Në këtë rregullore, fjalët në njëjës mund të interpretohen në shumës 
dhe anasjelltas, kurdoherë që një gjë e tillë është e nevojshme 
nga përmbajtja e dispozitës.

5. Termat në gjininë mashkullore nënkuptojnë dhe gjininë femërore 
dhe anasjelltas. 

kREU II
FoNDI I pENSIoNIT I BANkëS Së ShqIpëRISë

Neni 4
qëllimi i Fondit të pensionit

qëllimi i Fondit të pensionit të Bankës së Shqipërisë është të sigurojë 
përfitime pensionale suplementare, për punonjësit e siguruar në Fond.

Neni 5
Administrimi i Fondit të pensionit

Mjetet e Fondit administrohen nga Banka e Shqipërisë. këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mund të vendosë që këto mjete të 
administrohen nga një subjekt i ndryshëm nga Banka e Shqipërisë, mbi 
bazën e marrëveshjeve përkatëse të lidhura për këtë qëllim.

Neni 6
përfitimet nga Fondi i pensionit

1.  Fondi i pensionit i Bankës së Shqipërisë, ka si qëllim sigurimin e 
përfitimeve për punonjësin e siguruar në Fondin e pensionit, në 
rastet e: 
a) arritjes së moshës së pleqërisë; 
b) invaliditetit të plotë; 
c) vdekjes së punonjësit të siguruar;
d) tërheqjes së parakohshme të fondeve.

2. pagesat për pensione nga Fondi i pensionit të Bankës së Shqipërisë 
nuk përfshijnë të ardhurat nga sigurimi i detyrueshëm, vullnetar, 
suplementar shtetëror, pensioni shtetëror i posaçëm apo të 
ndonjë lloj tjetër pensioni që rregullohen nëpërmjet akteve të tjera 
normative në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

Neni 7
përdorimi i mjeteve të Fondit të pensionit

1. Mjetet e Fondit të pensionit përdoren vetëm për të paguar përfitimet 
që rrjedhin nga skema e sigurimit në Fondin e pensionit të Bankës 
së Shqipërisë.
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2. Mjetet e Fondit të pensionit nuk transferohen, barrësohen dhe 
as përdoren për ndonjë qëllim tjetër, të ndryshëm nga ai që 
përcaktohet në nenin 4 të kësaj rregulloreje. 

3. Shpenzimet për administrimin e Fondit të pensionit, si dhe detyrimet 
e tjera ligjore të pagueshme përballohen nga Fondi i pensionit.

 
Neni 8

Blerja e periudhës së mëparshme të sigurimit

1. punonjësi i siguruar në Fondin e pensionit ka të drejtën e blerjes 
së një periudhe të mëparshme sigurimi, me kusht që të ketë qenë 
punonjës i Bankës së Shqipërisë gjatë gjithë periudhës që kërkon 
të blejë.

2. Në çdo rast, periudha e mëparshme e sigurimit që punonjësi mund 
të blejë, duhet t’i përkasë vitit financiar në të cilin bëhet pagesa e 
kontributeve nga i siguruari. 

kREU III
MARRëDhëNIET E SIgURIMIT

Neni 9
kërkesa për sigurim në Fondin e pensionit

1. punonjësit e Bankës së Shqipërisë që dëshirojnë të sigurohen në 
Fondin e pensionit, paraqesin kërkesën e tyre me shkrim pranë 
DBNJ.

 
2. punonjësi i emëruar për herë të parë në Bankën e Shqipërisë gjatë 

kohës së vazhdimit të periudhës së provës, përjashtohet nga e 
drejta për sigurim në Fondin e pensionit.

3. pas përfundimit të afatit të provës, punonjësi ka të drejtë të 
sigurohet në Fondin e pensionit që nga dita e emërimit në Bankën e 
Shqipërisë, në përputhje me nenin 8, pika 2 të kësaj rregulloreje.

Neni 10
krijimi i marrëdhënieve të sigurimit

Marrëdhëniet e sigurimit krijohen dhe përcaktohen nëpërmjet kontratës 
së sigurimit midis punonjësit të siguruar dhe Bankës së Shqipërisë.

Neni 11
Rastet e “sigurimit pasiv”

1. Marrëdhënia e sigurimit është në formën e “sigurimit pasiv”, në 
rastet kur:
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a) punonjësi i siguruar, i cili ka derdhur kontribute në Fond për të paktën 
gjashtëdhjetë muaj, për arsye të ndryshme dëshiron të ndërpresë 
derdhjen e kontributeve shtesë në Fondin e pensionit; ose

b) marrëdhënia e punës midis Bankës së Shqipërisë dhe punonjësit 
ka përfunduar, dhe ky i fundit ka paguar të paktën gjashtëdhjetë 
muaj kontribute në Fondin e pensionit; ose 

c) marrëdhënia e punës midis Bankës së Shqipërisë dhe punonjësit 
është ndërprerë përkohësisht. 

2. Marrëdhënia e sigurimit në formën “i siguruar pasiv” është 
e vlefshme vetëm pas ndryshimeve përkatëse në kontratën e 
sigurimit. Në rastet e shprehura në shkronjat (a) dhe (b) të pikës 1 
të këtij neni, marrëdhënia e sigurimit në formën “i siguruar pasiv” 
vendoset pas kërkesës me shkrim nga vetë i siguruari. 

 

Neni 12
përmbajtja e kontratës së sigurimit

1. kontrata e sigurimit përmban të paktën informacionin e 
mëposhtëm: 

a) identitetin dhe adresën e palëve të kontratës;

b) detyrimin, masën dhe afatin për derdhjen e kontributit të secilës palë; 

c) detyrimin e Fondit të pensionit për të informuar punonjësin e siguruar 
në lidhje me gjendjen e fondeve në llogarinë e tij individuale;

d) mënyrën e kryerjes së ndryshimeve në kontratë;

e) datën e hyrjes në fuqi të kontratës.

2. Çdo i siguruar, me nënshkrimin e kontratës së sigurimit, dorëzon 
edhe një deklaratë, në të cilën përcakton se cili do të jetë përfituesi 
i pensionit, në rast se i siguruari vdes. Deklarata për përfituesin e 
pensionit, e cila përmban të dhëna për identifikimin e përfituesit, 
i bashkëngjitet kontratës së sigurimit dhe mund të ndryshohet në 
çdo kohë, nga i siguruari.

3. Në rast se i siguruari përcakton dy ose më shumë përfitues, ai duhet të 
përcaktojë edhe masën përkatëse të përfitimit për secilin përfitues.

Neni 13
përgatitja e kontratës së sigurimit 

1. kontrata - tip e sigurimit, hartohet nga DBNJ në bashkëpunim me 
DJ.
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2. kontrata e sigurimit nënshkruhet në emër dhe për llogari të Bankës 
së Shqipërisë nga Drejtori i DBNJ. 

kREU IV
FoRMA E FoNDIT Të pENSIoNIT DhE INVESTIMI I TIJ

Neni 14
Forma e Fondit të pensionit 

Forma e Fondit të pensionit të Bankës së Shqipërisë është me 
kontribute të përcaktuara. kjo formë e organizimit të Fondit nënkupton 
që:

a) detyrimi ligjor i drejtpërdrejtë apo i tërthortë i Bankës së Shqipërisë 
në lidhje me Fondin e pensionit është i kufizuar, deri në shumën 
e përcaktuar në këtë rregullore për të kontribuar në Fond, në 
formën e kontributeve të punëdhënësit; 

b) shuma totale e përfitimeve të një punonjësi të siguruar në Fond, 
përcaktohet në çdo rast nga shuma e kontributeve të derdhura në 
Fond nga Banka e Shqipërisë dhe nga vetë punonjësi i siguruar, 
së bashku me kthimin nga investimi të kontributeve të akumuluara 
gjatë viteve të sigurimit;

c) kthimi nga investimi i kontributeve të mësipërme, mund të jetë 
pozitiv apo negativ dhe humbjet nga kthimi negativ i investimit 
mbulohen nga fondet e grumbulluara në llogarinë individuale të 
punonjësit të siguruar.

Neni 15
Burimet e krijimit  të Fondit të pensionit  

Burimet e krijimit të Fondit të pensionit të Bankës së Shqipërisë janë:

a) kontribute të Bankës së Shqipërisë;

b) kontribute të  punonjësve të siguruar;

c) kthimi nga investimi i mjeteve të Fondit të pensionit.

Neni 16
kontributet e Bankës së Shqipërisë

1. Banka e Shqipërisë kryen pagesën e kontributeve në Fondin e 
pensionit përgjatë vitit financiar në çdo muaj kalendarik, duke 
ngarkuar shpenzimet e periudhës për Fondin e pensionit të Bankës 
së Shqipërisë.
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2. Masa mujore e kontributit të Bankës së Shqipërisë është në 
masën 15 (pesëmbëdhjetë) për qind të pagës mujore bruto të çdo 
punonjësi, të siguruar në Fondin e pensionit. 

 
3. Në rastet kur një punonjës i Bankës së Shqipërisë, kërkon të 

sigurohet edhe për periudha të mëparshme, shuma e kontributeve 
që paguhen nga Banka e Shqipërisë llogaritet duke shumëzuar 
masën e kontributit të muajit kur do të bëhet pagimi i tyre, me aq 
muaj sa punonjësi kërkon të sigurohet, në përputhje me nenin 8, 
pika 2 të kësaj rregulloreje.

Neni 17
kontributet e punonjësit

1. Çdo punonjës i siguruar i Bankës së Shqipërisë, i cili ka nënshkruar 
kontratën e sigurimit, paguan kontributin në Fondin e pensionit, 
sipas përcaktimit në këtë rregullore.

2. Masa individuale mujore e kontributit që paguan punonjësi i 
siguruar është e barabartë me 2 (dy) për qind të pagës mujore 
bruto të tij.

3. Masa e kontributit individual të punonjësit për sigurimin sipas 
kushteve të kësaj skeme, mbahet nga paga e punonjësve të Bankës 
së Shqipërisë për çdo muaj kalendarik, në të njëjtën mënyrë që 
mbahet dhe kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore.

4. Në rastet kur një punonjës i Bankës së Shqipërisë kërkon të 
sigurohet edhe për periudha të kaluara, shuma e kontributeve 
që paguhen nga punonjësi llogaritet duke shumëzuar masën e 
kontributit të muajit kur do të bëhet pagimi i tyre, me numrin e 
muajve për të cilët punonjësi kërkon të sigurohet, në përputhje me 
nenin 8, pika 2 të kësaj rregulloreje.

  
Neni 18

pjesët përbërëse të Fondit të pensionit 

1. Fondi i pensionit përbëhet nga dy pjesë:

a) pjesa e fondit të përfitimeve, e cila mbahet në mënyrë që të sigurojë 
një pagesë të pandërprerë të përfitimeve që rrjedhin nga sigurimi 
në Fond; dhe

b) pjesa e fondit të investueshëm, e cila investohet për të rritur kthimin 
nga investimi.

2. pjesa e fondit të përfitimeve përllogaritet nga komiteti i Administrimit 
të Fondit të pensionit, jo më pak se një herë në vit, në fillim të 
çdo viti financiar, bazuar mbi numrin e punonjësve të siguruar në 
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Fond, që përmbushin kriteret për përfitime pensionale nga Fondi 
i pensionit.

Neni 19
Investimi i Fondit të pensionit

1. Investimi i Fondit të pensionit bëhet në mënyrë të tillë që të sigurojë 
rritjen e kthimit nga investimi në favor të punonjësve të siguruar 
të Fondit të pensionit. ky investim është subjekt i parimeve të 
mëposhtme:

a) parimi i rrezikut minimal, sipas të cilit portofoli i Fondit të pensionit 
përmban instrumente financiare të emetuara nga qeveria e 
Republikës së Shqipërisë dhe instrumente financiare të emetuara 
nga institucione të vlerësuara, sipas cilësisë së borxhit afatgjatë 
me të paktën AA- (ose të njëvlershme me të); 

b) parimi i diversifikimit të portofolit, sipas të cilit struktura e portofolit 
të Fondit të pensionit përfshin instrumente që ndryshojnë nga lloji 
dhe/ose nga emetuesi;

c) parimi i krijimit të likuiditetit, sipas të cilit struktura e Fondit të 
pensionit duhet të përfshijë instrumente që lejojnë krijimin e 
likuiditetit me kosto minimale.

2. politika e investimit të Fondit të pensionit miratohet nga këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë dhe përfshin, midis të tjerash: 

a) mënyrën e zbatimit të parimeve ku mbështetet politika e investimit 
të Fondit të pensionit;

b) kufijtë minimum dhe maksimum të investimit në instrumente të 
ndryshme;

c) peshën e pjesës së fondit të përfitimeve ndaj totalit të mjeteve në 
Fondin e pensionit;

d) kohëzgjatjen e politikës.

3. politika e investimit të Fondit të pensionit, së bashku me raportin 
vjetor të Fondit, bëhen publike për punonjësit e siguruar në Fond. 
Ajo formulohet në një gjuhë të lehtë për t’u kuptuar dhe shoqërohet 
me një përshkrim shpjegues.

4.   pjesa e investueshme e Fondit të pensionit, investohet nga DoM 
në bazë të politikës së investimit, të përcaktuar sipas pikës 2 të 
këtij neni.
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Neni 20
Evidentimi i detyrimit ndaj punonjësit të siguruar në Fond pensioni 

1. Detyrimi i Fondit të pensionit ndaj çdo punonjësi të siguruar në 
Fond, evidentohet në llogari individuale të veçanta, sipas llojit të 
kontributit. 

 2. pas nënshkrimit të kontratës së sigurimit midis punonjësit dhe 
Bankës së Shqipërisë, DBNJ hap llogaritë individuale për çdo të 
siguruar. 

 3. Dkp mundëson evidentimin në llogari individuale, në mënyrë të 
ndarë, të:

a) kontributeve individuale të punonjësit të siguruar, së bashku me 
kthimin përkatës nga investimi i këtyre mjeteve;

b) kontributeve të Bankës së Shqipërisë, së bashku me kthimin 
përkatës nga investimi i këtyre mjeteve;

c) pagesave për përfitime nga Fondi i pensionit, sipas nenit 26 të 
kësaj rregulloreje. 

Neni 21
pasqyra e llogarisë individuale

1. pasqyra e llogarisë individuale përmban të paktën të dhënat e 
mëposhtme:

i) emrin dhe adresën e të siguruarit;

ii) datën e hyrjes në skemën e sigurimit;

iii) totalin e kontributeve të derdhura nga i siguruari;

iv) interesin përkatës nga investimi i kontributeve të të siguruarit;

v) totalin e kontributeve të derdhura nga Banka e Shqipërisë;

vi) interesin përkatës nga investimi i kontributeve të Bankës së Shqipërisë;

vii) datën e plotësimit të kushteve për përfitime pensionale, nëse ka 
përfituar të drejtën për përfitime;

viii) totalin e pagesave për përfitime pensionale.

2. Dkp vë në dispozicion të çdo të siguruari në Fond, pasqyrën e 
llogarive individuale, dy herë në vit, jo më vonë se tre muaj nga 
mbyllja e gjashtëmujorit të parë dhe të dytë, të çdo viti financiar.
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Neni 22
Vlerësimi i mjeteve në Fond dhe shpërndarja e kthimit nga investimi në 

llogaritë individuale

1. Në fund të çdo muaji, jo më vonë se data 10 e muajit pasardhës, 
DoM vlerëson mjetet e Fondit në përputhje me procedurat e 
ndjekura nga Banka e Shqipërisë për vlerësimin e instrumenteve 
financiare, si dhe përllogarit normën e kthimit nga investimi i 
mjeteve të Fondit.  

2. Dkp përdor normën e kthimit të llogaritur në pikën 1 për të bërë 
shpërndarjen e kthimit nga investimi në llogaritë individuale të 
përfituesve, në përputhje me skemën e kontributeve. 

Neni 23
Monedha e përdorur në Fondin e pensionit

kontributet në, dhe përfitimet nga Fondi i pensionit paguhen në Lek.

kREU V 
LLoJET E pëRFITIMEVE 

NëNkREU I
pENSIoNI I pLEqëRISë

Neni 24
kushtet e përfitimit 

E drejta për përfitimin e pensionit të pleqërisë, i lind punonjësit të 
siguruar kur ai plotëson kushtet e mëposhtme:

a) ka mbushur moshën 55 vjeç për gratë dhe 60 vjeç për burrat; 
b) ka paguar kontribute në Fond, për të paktën gjashtëdhjetë muaj; 
c) ka përfunduar marrëdhëniet e punës me Bankën e Shqipërisë.

Neni 25
Masa e pensionit

1. DBNJ llogarit masën e pensionit, në bazë të fondeve të akumuluara 
në pasqyrën e llogarisë individuale të të sigururarit, në datën e 
paraqitjes së kërkesës nga ky i fundit.

2. Shuma mujore e pensionit që i akordohet çdo punonjësi të 
siguruar është jo më e vogël se 25 për qind dhe jo më e madhe 
se 50 për qind e pagës bruto të muajit të fundit të punës, deri 
në mbarimin e fondeve të mbledhura në llogarinë individuale 
të punonjësit. Fondet e mbetura në llogarinë individuale të të 
siguruarit, riinvestohen në përputhje me politikën e investimit të 
mjeteve të Fondit, deri në mbarimin e tyre. 
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Neni 26
Mënyra e caktimit të përfitimit

1. përfitimi pensional caktohet pas ushtrimit të kërkesës me shkrim 
nga përfituesi i ardhshëm. 

2. kërkesa me shkrim e të siguruarit duhet të përcaktojë masën e 
pensionit, brenda kufirit të përcaktuar në pikën 2 të nenit 25, si 
dhe numrin e llogarisë bankare ku do të bëhet pagesa. 

3. Banka e Shqipërisë fillon pagesën e përfitimit pensional mujor, 
brenda dy muajve nga data e paraqitjes së kërkesës  me shkrim të 
të siguruarit.

 

NëNkREU II
pENSIoNI I INVALIDITETIT Të pLoTë

Neni 27
kushtet e përfitimit 

E drejta për përfitimin e pensionit në rastin e invaliditetit të plotë, i 
lind punonjësit të siguruar, kur:

a) përcaktohet se punonjësi është invalid me vendim të kMCAp; dhe 
ai bëhet i paaftë për punë;

b) ka paguar kontribute në Fond për të paktën tridhjetë muaj;

c) ka përfunduar marrëdhëniet e punës me Bankën e Shqipërisë.

Neni 28
Masa e pensionit

për llogaritjen e masës së pensionit zbatohen dispozitat e nenit 25 të 
kësaj rregulloreje. 

Neni 29
Mënyra e caktimit të përfitimit

për mënyrën e caktimit të përfitimit pensional zbatohen dispozitat e 
nenit 26 të kësaj rregulloreje. 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 4

prill 2007

vëllimi 9
numër 4
prill 2007

�� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �9

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 4

prill 2007

vëllimi 9
numër 4
prill 2007

�� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �9

NëNkREU III
pëRFITIMET pENSIoNALE Në RASTIN E VDEkJES 

Së pUNoNJëSIT Të SIgURUAR

Neni 30
kushtet, mënyra e caktimit dhe masa e përfitimit

1. Në rast vdekjeje të punonjësit të siguruar, kanë të drejtë të marrin 
përfitime personi/at e përcaktuar në deklaratën e përgatitur nga i 
siguruari.

 
2. personi/at e mësipërm, njoftohen nga DBNJ në lidhje me të drejtën 

për të marrë përfitime dhe mund t’i marrin ato, pas paraqitjes së 
kërkesës me shkrim.

3. Në rast se punonjësi i siguruar merrte pension pleqërie ose pension 
invaliditeti, atëherë përfituesi/t sipas deklaratës, automatikisht 
përfiton/jnë pensionin që merrte punonjësi i siguruar, deri në 
mbarimin e fondeve të mbledhura në llogarinë e tij individuale. 

4. Në rast se punonjësi i siguruar kishte plotësuar kushtet për 
përfitimin e pensionit të pleqërisë, por nuk e kishte përfituar 
ende këtë pension, apo deri para se të vdiste kishte kontribuar 
të paktën tridhjetë muaj kontribute në Fond, atëherë përfituesi/t 
sipas deklaratës, në kërkesën me shkrim  duhet të përcaktojë/jnë 
mënyrën e përfitimit të fondeve si pensione mujore, në përputhje 
me pikën 2 të nenit 25.

5. Në rast se punonjësi i siguruar, deri para se të vdiste, kishte 
derdhur në Fond më pak se tridhjetë muaj kontribute, atëherë:

a) Banka e Shqipërisë përfundon marrëdhënien e sigurimit në datën 
e përcaktuar në çertifikatën e vdekjes;

b) personi/at i/të përcaktuar në deklaratë kanë të drejtë të përfitojnë 
vetëm pjesën e kontributeve të derdhura nga punonjësi i siguruar, 
së bashku me pjesën e kthimit nga investimi i këtyre kontributeve, 
deri në përfundimin e marrëdhënieve të sigurimit; 

c) Banka e Shqipërisë i paguan përfituesit/ve të përcaktuar në 
deklaratë, jo më vonë se dy muaj nga data e paraqitjes së kërkesës 
me shkrim, detyrimin e përcaktuar në shkronjën (b) të kësaj pike, 
në përputhje me masën e përcaktuar në deklaratë nga vetë i 
siguruari. 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 4

prill 2007

vëllimi 9
numër 4
prill 2007

20 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 4

prill 2007

vëllimi 9
numër 4
prill 2007

20 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�

NëNkREU IV
TëRhEqJA E pARAkohShME E FoNDEVE

Neni 31
kushtet për tërheqjen e parakohshme të fondeve

punonjësi i siguruar, ka të drejtë të kërkojë tërheqjen e parakohshme 
të fondeve në rastet kur:

a) nuk plotëson kushtet për përfitimin e pensionit të pleqërisë ose të 
invaliditetit; dhe

b) ka përfunduar marrëdhëniet e sigurimit.

Neni 32
Rastet e tërheqjes së parakohshme të fondeve

1. kur marrëdhënia e punës midis Bankës së Shqipërisë dhe punonjësit 
ka përfunduar, dhe ky i fundit ka paguar: 

a) të paktën gjashtëdhjetë muaj kontribute në Fond, ai ka të drejtë të 
mbetet i siguruar pasiv në Fond ose të përfundojë marrëdhëniet 
e sigurimit me Bankën dhe të kërkojë tërheqje të parakohshme të 
fondeve të akumuluara në llogarinë e tij individuale, deri në datën 
e përfundimit të marrëdhënieve të sigurimit;

b) më pak se gjashtëdhjetë muaj kontribute në Fond, Banka e 
Shqipërisë ndërpret automatikisht marrëdhëniet e sigurimit dhe 
ish-punonjësi ka të drejtë të bëjë vetëm tërheqje të parakohshme 
të fondeve të akumuluara në llogarinë e tij individuale, deri në 
datën e ndërprerjes së marrëdhënieve të sigurimit.

2. kur punonjësi i Bankës së Shqipërisë, për arsye të ndryshme, 
dëshiron të ndërpresë marrëdhëniet e sigurimit, por nuk ka 
ndërprerë marrëdhëniet e punës, ky i fundit ka të drejtë të kërkojë 
tërheqje të parakohshme të fondeve të mbledhura në llogarinë e 
tij individuale, deri në datën e përfundimit të marrëdhënieve të 
sigurimit.

3. Në rastin e tërheqjes së parakohshme të fondeve nga punonjësi 
i siguruar, kontributet e akumuluara të Bankës së bashku me 
kthimin përkatës nga investimi i këtyre mjeteve,  do të përdoren 
nga Fondi i pensionit për derdhjen e kontributit të Bankës në Fond, 
për muajin në vijim.  

4. Me tërheqjen e parakohshme të fondeve, punonjësi nuk gëzon të 
drejtën për të rivendosur marrëdhënie sigurimi me Bankën.
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Neni 33
Mënyra e realizimit të pagesës për tërheqje të parakohshme të fondeve

1. Tërheqja e parakohshme nga Fondi, bëhet gjithmonë pas ushtrimit 
të kërkesës me shkrim nga përfituesi. 

2. Në rast tërheqjeje të parakohshme të fondeve, Banka e Shqipërisë 
paguan me një këst të vetëm, në llogarinë bankare të punonjësit 
pranë një banke të nivelit të dytë, shumën që do të përfitohet nga 
i siguruari, jo më vonë se dy muaj nga data e kërkesës.  

3.  Çdo komision i mundshëm bankar apo detyrim fiskal përballohet 
nga përfituesi.

NëNkREU VI
Të pëRgJIThShME

Neni 34
Mënyra e realizimit të pagesës së përfitimit pensional

1. pagesat për përfitime pensionale sipas nënkrerëve I, II dhe III 
të kreut V, të kësaj rregulloreje bëhen në llogarinë bankare të 
përfituesit, pranë një banke të nivelit të dytë. 

2. Në asnjë rast pagesa për përfitime pensionale nuk ekzekutohet në 
cash.

3. Çdo komision i mundshëm bankar apo detyrim fiskal përballohet 
nga përfituesi. 

Neni 35
E drejta për përfitim pensional 

1. E drejta për përfitim pensional nga skema e Fondit të pensionit 
kërkohet në çdo kohë, por jo më vonë se mosha 70 vjeç e përfituesit. 
Në çdo rast, përfitimi pensional do të paguhet sipas përcaktimeve 
të bëra në pikën 3, të nenit 26 të kësaj rregulloreje. 

2. E drejta për përfitim pensional nga skema e Fondit të pensionit i 
ruhet edhe të  siguruarit pasiv në Fond.  

3. përfitimet e njohura, por të paguara më pak, jepen në çdo kohë.

4. E drejta e Bankës së Shqipërisë për të kërkuar shumat e paguara 
tepër, ushtrohet jo më vonë se tre vjet nga marrja e tyre nga 
përfituesi. përfituesi mban përgjegjësi ligjore në përputhje me 
legjislacionin në fuqi, nëse refuzon të kthejë shumat e marra 
tepër.
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Neni 36
E drejta e ankimimit

1. Çdo punonjës i siguruar, mund të paraqesë ankimin e tij në 
lidhje me çështje që kanë të bëjnë me të drejtën për përfitime, 
që rrjedhin nga sigurimi në Fondin e pensionit pranë komitetit të 
Administrimit. Ankimi mund të bëhet brenda 14 ditëve pune nga 
ndodhja e faktit, të cilin punonjësi ankimon.

2. komiteti i Administrimit, shqyrton ankimin e punonjësit të siguruar, 
së bashku me dokumentacionin mbështetës të paraqitur nga ai 
dhe vendos për pranimin ose refuzimin e ankesës, brenda 14 
ditëve pune nga data e paraqitjes së ankimit. Në vendim jepen 
edhe arsyet përkatëse.

3. Vendimi i komitetit të Administrimit mund të ankimohet tek 
guvernatori, brenda 7 ditëve pune nga data e marrjes së tij. 
Në këtë rast, komiteti i Administrimit i përcjell guvernatorit 
dokumentacionin mbështetës, që punonjësi i siguruar ka 
paraqitur. guvernatori merr vendim për pranimin ose rrëzimin e 
ankesës, duke ia komunikuar këtë vendim me shkrim punonjësit të 
siguruar, brenda 14 ditëve nga data e përcjelljes për shqyrtim të 
ankesës nga komiteti i Administrimit. Në vendim jepen dhe arsyet 
përkatëse.  

kREU VII
koMITETI I ADMINISTRIMIT Të FoNDIT Të pENSIoNIT

Neni 37
krijimi dhe përbërja e komitetit të Administrimit të Fondit të pensionit

1. Në Bankën e Shqipërisë krijohet komiteti si organ vendimmarrës, 
i cili mbikëqyr zbatimin e politikës së investimit të Fondit të 
pensionit.

2. komiteti krijohet me urdhër të guvernatorit dhe përbëhet nga 
pesë anëtarë, njëri nga të cilët caktohet kryetar.

3. Veprimtaria e komitetit zhvillohet sipas dispozitave të përcaktuara në 
rregulloren mbi “Rregullat procedurialë të Bankës së Shqipërisë”. 

Neni 38
përgjegjësitë kryesore të komitetit

komiteti, gjatë zhvillimit të veprimtarisë së tij, ka këto përgjegjësi 
kryesore:

i) siguron përmbushjen e qëllimit kryesor të Fondit të pensionit 
nëpërmjet monitorimit të ndjekjes dhe zbatimit të parimeve dhe 
politikës së investimit; 
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ii) monitoron zbatimin e akteve juridike të Bankës së Shqipërisë për 
administrimin e Fondit të pensionit, si dhe të vendimeve të nxjerra 
nga vetë komiteti.

Neni 39
procedurat dhe raportimet

1. komiteti informon këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë mbi 
aktivitetin e Fondit, jo më pak se një herë në vit, si dhe, në bashkëpunim 
me njësinë organizative përkatëse të Bankës së Shqipërisë, mund të 
propozojë ndryshime të akteve juridike të Bankës së Shqipërisë, që 
rregullojnë administrimin e Fondit të pensionit.

2. DBNJ evidenton të dhënat mbi numrin e punonjësve të siguruar 
që kontribuojnë dhe përfitojnë nga Fondi i pensionit sipas kësaj 
rregulloreje, si dhe informon periodikisht komitetin mbi këto të 
dhëna.

3. Dkp evidenton të dhënat mbi gjendjen e llogarive individuale të 
punonjësve të siguruar që kontribuojnë dhe përfitojnë nga Fondi i 
pensionit, në mënyrë të ndarë sipas skemës së kontributeve, vlerën 
e mjeteve të painvestuara të Fondit si dhe informon periodikisht 
komitetin mbi këto të dhëna. 

4. DoM evidenton përbërjen e portofolit të investimit të Fondit të 
pensionit, vlerën e tregut të tij, normën e kthimit nga investimi si 
dhe informon periodikisht komitetin mbi këto të dhëna.

kREU VIII
DISpoZITA TRANZIToRE

Neni 40
kërkesat për përfitim pensional dhe rezervat e Fondit

1. kërkesat e punonjësve të siguruar në Fondin e pensionit për 
përfitime pensionale, të paraqitura para hyrjes në fuqi të kësaj 
rregulloreje, trajtohen në përputhje me këtë rregullore.

2. kontratat aktuale të sigurimit midis punonjësve të siguruar në 
Fond dhe Bankës së Shqipërisë, amendohen në përputhje me këtë 
rregullore.

3. Ngarkohet DBNJ me njoftimin e ish-punonjësve të Bankës së 
Shqipërisë, të cilët kanë ndërprerë marrëdhëniet e punësimit para 
hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, por nuk kanë shkëputur ende 
marrëdhëniet e sigurimit me Fondin e pensionit, për rishikimin e 
marrëdhënieve të tyre të sigurimit, në përputhje me dispozitat e 
kësaj rregulloreje.
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4. Rezervat e tepërta në Fond, të krijuara nga kontributet e Bankës së 
Shqipërisë të derdhura më shumë, që nga krijimi i Fondit të pensionit 
si dhe nga kthimi nga investimi i kontributeve të mësipërme, do të 
pakësohen nga mjetet e Fondit të pensionit dhe do të përdoren si 
kontribute të Bankës, sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje, deri 
në mbarimin e tyre.   

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS
ARDIAN  FULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr.18, datë 04.04.2007

pëR 
MIRATIMIN E “BLERJES Së pRogRAMIT, Të pAJISJEVE koMpJUTERIkE 

SI DhE Të ShëRBIMEVE Të MIRëMBAJTJES pëR kRIJIMIN E REgJISTRIT Të 
kREDIVE Në BANkëN E ShqIpëRISë” ME pRoCEDURëN “pRokURIM I 

DREJTpëRDREJTë”

këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, pasi shqyrtoi propozimin e 
kryetarit të Entit prokurues, në bazë të nenit 43, shkronja g, të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë“ të ndryshuar dhe nenit 
3 të rregullores “për procedurat e prokurimit në Bankën e Shqipërisë”, 
miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 81, datë 15.11.2006,

VENDoSI:

1. Të miratojë realizimin e “Blerjes së programit, të pajisjeve kompjuterike 
si dhe të shërbimeve të mirëmbajtjes për krijimin e Regjistrit të kredive 
në Bankën e Shqipërisë“ me procedurën “prokurim i Drejtpërdrejtë”, 
me shoqërinë “pronet” IT konsalting, Inxhiniering, Telekomunikime 
Sh.p.k, me adresë Zona Industriale, Veternik p.n., prishtinë, kosovë.

2. Fondi limit për këtë objekt prokurimi është 243.600 euro, i cili përfshin 
ofertën e shoqërisë së mësipërme dhe tatimin mbi vlerën e shtuar.

3. Ngarkohet Departamenti i Administrimit me zbatimin e ketij vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit me publikimin e këtij vendimi. 

5. ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
             

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 1, 
JANAR 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.01, datë 17.01.2007 “për 
miratimin e “kalendarit të mbledhjeve dhe programit të punës të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për vitin 2007””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.03, datë 17.01.2007 “për 
miratimin e udhëzimit “Mbi procedurat e shtypjes, të rishtypjes 
dhe të emetimit të monedhave metalike dhe kartëmonedhave për 
qëllime numizmatike, nga Banka e Shqipërisë””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.04, datë 17.01.2007 “për një 
ndryshim në rregulloren “Mbi procedurat e ndërhyrjes së Bankës së 
Shqipërisë në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore””.

TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 2, 
JANAR 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.05, datë 31.01.2007 “për 
miratimin e deklaratës së politikës monetare të Bankës së Shqipërisë 
për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2006”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.07, datë 31.01.2007 “për 
një ndryshim në rregulloren “për raportin e mjaftueshmërisë së 
kapitalit””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.08, datë 31.01.2007 “për zgjatjen 
e afatit njëvjeçar të vlefshmërisë së miratimit paraprak të licencës 
për të ushtruar veprimtari bankare, bankës së propozuar “Banka e 
parë e Investimeve-Shqipëri sh.a.”“.

TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 3, 
ShkURT 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.10, datë 14.02.2007 “për 
transferimin e pronësisë të një pjese të aksioneve të kapitalit 
aksioner të bankës Credins sh.a.”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.12, datë 14.02.2007 “për 
një ndryshim në vendimin nr. 93, datë 13.12.2006 të këshillit 
Mbikëqyrës “për miratimin e rregullores “Mbi marrëveshjet e 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.14, datë 01.03. 2007 “për 
miratimin e deklaratës së Bankës së Shqipërisë “Mbi stabilitetin e 
sistemit financiar në Shqipëri””.
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Botuar nga: Banka e Shqipërisë, Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë.
Tel : 355-4-222230; 235568; 235569;

Faks : 355-4-223558
www.bankofalbania.org

E-mail: public@bankofalbania.org
Shtypur në Shtypshkronjën e Bankës së Shqipërisë.

Tirazhi : 340 kopje


