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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 

KËSHILLI MBIKËQYRËS 
 
 

VENDIM 
 

Nr.11, datë 09.02.2005 
 
 

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT “PËR MISIONIN E MBIKËQYRJES” 
 
 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, pasi shqyrtoi propozimin e  Departamentit 
të Mbikëqyrjes, në bazë të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë“,  

 
V E N D O S I : 

 
1. Të miratojë dokumentin “Për misionin e mbikëqyrjes”, bashkëlidhur këtij 

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

këtij vendimi. 
 

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun për publikimin e këtij 
vendimi. 

 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

 
SEKRETARI 

 
KRYETARI 

Ylli  Memisha Ardian Fullani 
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DOKUMENTI  “PËR MISIONIN E MBIKËQYRJES” 
 
 
Funksioni i mbikëqyrjes ushtrohet nga Banka e Shqipërisë, si bankë qendrore, në bazë të 
ligjit “Për Bankën e Shqipërisë” nr. 8269, datë 23.12.1997 dhe të ligjit “ Për bankat në 
Republikën e Shqipërisë” nr. 8365, datë 02.07.1998.  
 
MISIONI I MBIKËQYRJES  
  
Banka e Shqipërisë, në zbatim të përgjegjësive ligjore si autoriteti mbikëqyrës i bankave 
dhe i subjekteve të tjera, që kryejnë veprimtari financiare të licencuara prej saj, ka për 
qëllim që: 
 

• të sigurojë veprimtari të shëndoshë bankare në harmoni të plotë me / dhe në 
zbatim të kuadrit ligjor e rregullativ përkatës, me qëllim parandalimin e 
krizave financiare dhe mbrojtjen e depozituesve; 

 
• të ruajë stabilitetin e sistemit bankar dhe më gjerë, duke monitoruar 

zhvillimet e tregut dhe duke rekomanduar masat e nevojshme, në mënyrë që 
bankat t’iu përshtaten këtyre zhvillimeve dhe të administrohen në vazhdimësi 
sipas parimeve më të mira; 

 
• të forcojë besimin e publikut tek sistemi bankar si edhe të nxisë disiplinën e 

tregut, duke kërkuar rritjen e transparencës së sistemit bankar; 
 
• të ndikojë në zhvillimin e një konkurrence të ndershme në sistemin bankar 

dhe më gjerë, dhe të sigurojë trajtimin e barabartë të subjekteve të licencuara 
dhe të klientëve të tyre; 

 
• të ofrojë një komunikim të vazhdueshëm profesional ndaj operatorëve të 

tregut finaciar si edhe ndaj institucioneve të tjera që ndikojnë në veprimtarinë 
e Bankës së Shqipërisë, në kuadër të përmirësimit të funksionimit të tregut 
financiar dhe të operatorëve të tij. 

 
Banka e Shqipërisë, do të realizojë funksionin e saj mbikëqyrës, nëpërmjet:  
 

a) ndërtimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të kuadrit rregullativ mbikëqyrës, 
në mënyrë që ai të jetë në harmoni me parimet më të mira ndërkombëtare dhe i 
zbatueshëm në praktikë; 
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b) inspektimeve në vend dhe analizës së treguesve të institucioneve të licencuara, si 
edhe ndërmarrjes së veprimeve korrektuese për zgjidhjen e problemeve të 
ndryshme; 

 
c) orientimit të procesit mbikëqyrës drejt identifikimit të rrezikut me të cilin 

ndeshen institucionet e licencuara, duke rekomanduar zgjidhjet përkatëse; 
 
d) ndërtimit të politikave, të cilat synojnë orientimin e sistemit bankar drejt 

zhvillimeve të dëshiruara; 
 

e) bashkëpunimit me institucionet financiare që mbikëqyren, me institucione të 
tjera financiare brenda vendit si edhe me autoritetet mbikëqyrëse të vendeve të 
tjera; 

 
f) përmirësimit të vazhdueshëm të kapaciteteve mbikëqyrëse. 

 
 
Në zbatimin e kërkesave të funksionit mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë do të synojë 
nivelet më të larta të integritetit, të profesionalizmit, të eficiencës dhe të transparencës.  
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 

KËSHILLI MBIKËQYRËS 
 
 

VENDIM 
 

 
Nr. 12, datë 09.02.2005 

 

PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK TË LICENCËS PËR TË USHTRUAR 
VEPRIMTARI BANKARE, TË BANKËS SË PROPOZUAR “UNION BANK” SH.A. 

 
Mbështetur në konkluzionet e Departamentit të Mbikëqyrjes, se plotësohen të gjitha 
kushtet që kërkojnë ligji nr.8365, datë 02.07.1998 “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë” dhe aktet nënligjore të nxjerra nga Banka e Shqipërisë, në bazë të nenit 10 të 
ligjit  “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe të nenit 3, paragrafi 4, nënndarja “c” 
dhe të nenit 43 pika “e” të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 
 

 
V E N D O S I : 

 
1. Të japë miratimin paraprak të licencës për të ushtruar veprimtari bankare në 

Republikën e Shqipërisë, të bankës së propozuar “Union Bank” sh.a..  
 

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

 
3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun me 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. 13, datë 09.02.2005 

 
PËR MIRATIMIN E KONTRATËS - TIP PËR MARRËVESHJET E  RIBLERJEVE 

DHE TË ANASJELLTA TË RIBLERJEVE TË LETRAVE ME VLERË 
 
Në mbështetje të nenit 12, gërma “a” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e 
Shqipërisë”, me propozimin e Departamentit të Operacioneve Monetare, Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 
 
  

V E N D O S I : 
 

1. Të miratojë “Kontratën - Tip për marrëveshjet e riblerjeve dhe të anasjellta të 
riblerjeve të letrave me vlerë” bashkëlidhur këtij vendimi. 

 
2. Ngarkohen Departamenti i Operacioneve Monetare, Departamenti i Teknologjisë 

së Informacionit dhe Statistikës, Departamenti i Kontabilitetit dhe Pagesave në 
Bankën e Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi. 

 
3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun në Bankën e Shqipërisë 

për publikimin e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 
 

4. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare në Bankën e Shqipërisë për 
dërgimin e këtij vendimi bankave të nivelit të dytë. 

 
5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
SEKRETARI 

 
KRYETARI 

Ylli  Memisha Ardian Fullani 
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KONTRATË - TIP  

 
PËR MARRËVESHJET E RIBLERJEJEVE DHE TË  

ANASJELLTA TË RIBLERJEJEVE TË LETRAVE ME VLERË 
 
 

Kjo marrëveshje lidhet midis Bankës së Shqipërisë, që përfaqësohet ligjërisht në këtë 
marrëveshje nga Guvernatori i saj, z.___________________, dhe Bankës (referuar më 
poshtë si “banka”)______________ me adresë ____ dhe përfaqësuar nga drejtori i saj, 
z.__________. Baza ligjore ku mbështetet kjo marrëveshje përbëhet nga ligji nr.8269, datë 
23.12.2004 “Për Bankën e Shqipërisë”, dhe Kodi Civil në Republikën e Shqipërisë.  
Palët në këtë marrëveshje bien dakord si vijon. 
 
I .   Karakteri i Marrëveshjes 
 
1. Banka e Shqipërisë në përputhje me ligjin nr.8269, datë 23.12.2004 “Për Bankën e 
Shqipërisë” dhe me aktet nënligjore të instrumenteve dhe procedurave të Bankës së 
Shqipërisë, realizon operacionet e tregut të hapur me bankat e nivelit të dytë. 
Operacione të tilla përfshijnë edhe marrëveshjet për shitjen/blerjen e letrave me vlerë 
me të drejtë riblerjeje/rishitje, me qëllim tërheqjen/injektimin e përkohshëm të 
likuiditeteve në/nga tregu. 
 
2. Palët kryejnë transaksionet e riblerjes, të lidhura nëpërmjet kësaj marrëveshjeje, vetëm 
për letrat me vlerë të cilat nga aktet nënligjore të Bankës së Shqipërisë konsiderohen të 
vlefshme (për rrjedhojë në të gjithë marrëveshjen termi “letrat me vlerë” do t’i referohet 
atyre që plotësojnë kushtet). 
 
3. Kreditë e akorduara nga Banka e Shqipërisë duhet të jenë të siguruara me kolaterale të 
mjaftueshme dhe të vlefshme, çka është edhe kërkesë, e cila duhet të plotësohet sipas 
rregullores së miratuar me vendimin nr.107, datë 24.12.2003 “Mbi garancitë në 
operacionet kredituese të Bankës së Shqipërisë”. 
  
4.  Sipas kushteve të përcaktuara në aktet ligjore, Banka e Shqipërisë dhe banka hyjnë në 
marrëveshje sipas të cilës, Banka e Shqipërisë blen nga banka letra me vlerë, me një 
marrëveshje për të shitur të njëjtën letër me vlerë për qëllime të injektimit të 
përkohshëm të likuiditeteve ose; shet letra me vlerë me marrëveshje rikthimi, për 
qëllime të tërheqjes së likuiditeteve në mënyrë të përkoshme, nëpërmjet operacioneve 
me ankande standarde dhe ankande të shpejta.   
 
5. Transaksionet për blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë me kusht rishitjen ose 
riblerjen e tyre, respektivisht konsistojnë në marrëdhënien kontraktuale, të nënshkruar 
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midis palëve dhe që do të drejtohet nga kjo marrëveshje. Të gjitha kushtet aplikohen pa 
dëmtuar pavarësinë e çdo transaksioni individual, realizuar sipas kësaj marrëveshjeje. 
 
 
II. Transaksionet për injektimin e likuiditeteve 
 
6. Banka, duke marrë pjesë në operacionet e tregut të hapur të Bankës së Shqipërisë në 
formën e shitjes me kusht riblerjen e letrave me vlerë nëpërmjet ankandit, shpreh 
vullnetin e saj për të marrë likuiditete nga Banka e Shqipërisë nëpërmjet shitjes dhe 
transferimit të letrës me vlerë deri në një kohë të mëvonshme. Banka e Shqipërisë, me 
pranimin e transaksionit, transferon letrën me vlerë nga llogaria e bankës në llogarinë e 
letrave me vlerë të Bankës së Shqipërisë. 
 
7. Banka merr pjesë në ankand me Bankën e Shqipërisë në përputhje me termat dhe 
procedurat e specifikuara në rregullore. Njoftimet për transferim të letrave me vlerë nga 
banka në Bankën e Shqipërisë përmbajnë detajet si vijon; numrin e ankandit, datën e 
maturimit të letrës me vlerë, vlerën nominale të letrës me vlerë.  
 
8. Deklarimi për kryerjen e transaksioneve të marrëveshjeve të riblerjes dhe ato të 
anasjellta të riblerjes nga Banka për Bankën e Shqipërisë sipas kësaj marrëveshjeje, bëhet 
me shkresë zyrtare, me faks ose me mjete elektronike (Reuters dhe Swift).  
 
9. Në kontekstin e operacioneve të injektimit të likuiditeteve midis Bankës së Shqipërisë 
dhe bankave si më sipër, Banka e Shqipërisë blen nga banka letrën me vlerë sipas një 
çmimi të rënë dakord, me kusht që Banka të riblejë të njëjtën letër me vlerë në një datë të 
rënë dakord më parë. 
  
10. Banka mund të transferojë vetëm letra me vlerë që i përkasin asaj, me autoritetin e të 
vetmit pronar për të transferuar letrën me vlerë. 
  
11. Për të hyrë në transaksione, banka njofton Bankën e Shqipërisë me mjetet e 
komunikimit si më sipër për llojin e letrës me vlerë, të cilën ajo synon ta blejë, me kusht 
riblerjen, për ditën e riblerjes rënë dakord midis palëve kontraktuese. Letrat me vlerë 
vlerësohen siç përshkruhet në paragrafin 12. 
 
12. Letra me vlerë që blihet nga Banka e Shqipërisë, vlerësohet mbi bazën e rregullave të 
vlerësimit dhe masave për kontrollin, të përcaktuara në rregulloren e miratuar me 
vendimin nr.107, datë 24.12.2003 “Mbi garancitë në operacionet kredituese të Bankës së 
Shqipërisë”. 
 
13. Çmimi me të cilin letra me vlerë blihet nga Banka e Shqipërisë, i referohet normës të 
interesit repo, dhe paguhet në ditën e rënë dakord nga Banka e Shqipërisë, në llogarinë 
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rezervë të bankës, pranë Bankës së Shqipërisë, moment në të cilin Banka e Shqipërisë 
bëhet pronare e letrës me vlerë. 
 
14. Në ditën e maturimit të marrëveshjes repo, banka blen nga Banka e Shqipërisë letrën 
me vlerë me të njëjtën vlerë nominale, me të njëjtën emetues dhe me të njëjtën shumë 
dhe paguan çmimin e riblerjes së rënë dakord. Në të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë 
rishet dhe transferon pronësinë e letrës me vlerë sipas marrëveshjes fillestare në 
llogarinë e letrave me vlerë të Bankës. 
 
15. Kusht kryesor për rishitjen e letrave me vlerë nga Banka e Shqipërisë tek banka është 
pagesa e plotë e çmimit nga banka në Bankën e Shqipërisë. 
 
16. Nëse në ditën e vlerësimit, vlera e tregut të letrave me vlerë që lidhet me një 
transaksion specifik, është më e vogël se vlera e financimit të dhënë, siç është përcaktuar 
në rregulloren e miratuar me vendimin nr.107, datë 24.12.2003 “Mbi garancitë në 
operacionet kredituese të Bankës së Shqipërisë”, banka detyrohet t’i përgjigjet njoftimit 
të Bankës së Shqipërisë, duke transferuar letrat me vlerë në llogarinë e Bankës së 
Shqipërisë, me qëllim që të rregullojë situatën. Nëse vlera e tregut të letrës me vlerë 
është më e madhe se vlera e financimit të dhënë, atëherë Banka e Shqipërisë mund t’i 
kthejë bankave letrat me vlerë shtesë. 
  
17. Në ditën e vlerësimit, Banka e Shqipërisë dhe bankat kujdesen për llogaritjen dhe 
vlerësimet e letrave me vlerë. Për këtë qëllim, shkëmbehet informacion për marrjen e 
masave të nevojshme.   
 
 
III. Transaksionet për tërheqjen e likuiditeteve  
 
18. Me qëllim tërheqjen e likuiditeteve, Banka e Shqipërisë organizon ankand për shitjen 
e letrave me vlerë në banka, me kusht riblerjen. 
 
19. Banka e Shqipërisë i shet bankës letrat me vlerë të rëna dakord sipas një çmimi të 
përcaktuar me kusht riblerjen, duke lejuar Bankën e Shqipërisë të riblejë letrat me vlerë 
në datën e rënë dakord dhe me një çmim riblereje të rënë dakord më parë. Pronësia e 
letrës me vlerë sipas kësaj marrëveshjeje, nuk transferohet nga Banka e Shqipërisë po të 
mos paguhet çmimi siç është rënë dakord. Po ashtu, sipas marrëveshjes së riblerjes, 
Bankës së Shqipërisë në ditën e riblerjes i lind e drejta të kalojë në portofolin e saj 
pronësinë e letrës me vlerë, kundrejt pagimit të çmimit të riblerjes. 
 
20. Banka, duke marrë pjesë në operacionet për tërheqjen e likuiditeteve organizuar nga 
Banka e Shqipërisë në formën e ankandeve për marrëveshjet e riblerjes, shpreh vullnetin 
e saj për të hyrë në transaksion me Bankën e Shqipërisë.  
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21. Pas lidhjes së marrëveshjes, Banka e Shqipërisë transferon letrat me vlerë nga 
portofoli i saj në portofolin të letrave me vlerë të bankës. 
 
22. Në ditën e riblerjes, Banka e Shqipërisë blen letrën me vlerë nga banka dhe krediton 
çmimin e rënë dakord në llogarinë rezervë të bankës. 
 
23. Njëkohësisht, Banka e Shqipërisë transferon letrat me vlerë nga portofoli i bankës në 
atë të Bankës së Shqipërisë. 
 
24. Transaksionet e riblerjeve, në të cilat Banka e Shqipërisë është shitës i letrave me 
vlerë, do të jenë subjekt i kritereve të vlerësimit. 
 
 
IV. Zëvëndesimi i letrave me vlerë 
 
25. Pala, e cila ka shitur dhe ka transferuar letrat me vlerë në kontekstin e një 
transaksioni specifik me kusht riblerjen, ka të drejtë që përpara datës së riblerjes për të 
cilën është rënë dakord, të kërkojë nga pala e cila ka blerë letrën me vlerë, të zëvendësojë 
një pjesë ose të gjitha letrat me vlerë të cilat janë objekt i transaksionit fillestar. Për letrat 
me vlerë të mësipërme (ose letra me vlerë ekuivalente) është detyrim i shitësit të 
transferojë tek blerësi një aset tjetër, për të cilin termat e transaksionit fillestar mbeten të 
vlefshëm. Në çdo rast vlera e letrave me vlerë të reja duhet të jetë të paktën sa vlera e 
letrave me vlerë të cilat janë zëvendësuar. Zëvendësimi bëhet duke transferuar letrën 
me vlerë të re nga shitësi tek blerësi dhe letrën me vlerë origjinale nga blerësi tek shitësi.  
 
26. Për zëvendësimin e mësipërm, palët në bazë të kësaj marrëveshjeje bien dakord mbi 
termat e letrës me vlerë që do të shërbejë si kolateral, të cilat përfshijnë veçanërisht 
përshkrimin e letrës me vlerë që do të zëvendësohet po aq sa edhe specifikimet dhe 
sasinë e aseteve të reja. 
 
27. Banka e Shqipërisë rezervon të drejtën t’i kërkojë bankës zëvendësimin e letrës me 
vlerë me një letër tjetër me vlerë, sipas kushteve të përcaktuara në paragrafin 26 më 
sipër dhe banka është e detyruar ta pranojë këtë zëvendësim. 
 
28. Letra e re me vlerë duhet të jetë pronësi ekskluzive e shitësit dhe transferohet nga 
shitësi tek blerësi brenda kohës së rënë dakord. Banka e Shqipërisë detyrohet t’i 
ritransferojë shitësit, letrat me vlerë fillestare ose letrat me vlerë ekuivalente. Banka e 
Shqipërisë ritransferon letrat me vlerë fillestare pas regjistrimit të letrave të reja në 
portofolin e saj, mbajtur nga Banka e Shqipërisë. 
 
29. Detyrimet e palëve kontraktuese të ngritura nga transaksioni në lidhje me letrat me 
vlerë fillestare, mbeten të vlefshme për letrat me vlerë të reja. Për rrjedhojë, zëvendësimi 
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i letrave me vlerë sipas këtj kapitulli nuk ndryshon detyrimet e palëve kontraktuese, të 
ngritura nga transaksioni i fillimit. 
 
 
V. Përfundimi i Marrëveshjes - Sanksionet 
 
30. Nëse në kohën e përfundimit ka detyrime të paplotësuara të bankës ndaj Bankës së 
Shqipërisë, përfundimi nuk do të ketë efekt pa plotësimin e këtyre detyrimeve. Nëse 
banka merr njoftim për përfundimin si më sipër, ajo mund të mos hyjë në transaksione 
të reja me Bankën e Shqipërisë nën marrëveshjen aktuale. 
 
31. Kjo marrëveshje përfundon pa kosto për Bankën e Shqipërisë dhe pa njoftim nëse 
bankës i ndodh një prej ngjarjeve të mëposhtme: 
 

a) falimentim ; 
b) vendosja e bankës në likuidim ; 
c) deklarim me shkrim i bankës, që është plotësisht ose pjesërisht e paaftë për të 

ripaguar borxhet e saj ose detyrimet e saj ndaj Bankës së Shqipërisë në lidhje me 
operacionet e politikës monetare. 

 
32. Banka e Shqipërisë ka të drejtë, që në mënyrë të njëanshme dhe pa kosto, të 
përfundojë këtë marrëveshje, pas vlerësimit të situatave në fjalë, duke lejuar bankën që 
brënda një periudhe të shkurtër, zakonisht dy ditë pune, të plotësojë detyrimet e saj në 
mënyrë që të sigurojë respektimin e kuadrit ligjor dhe termat e marrëveshjes aktuale, si 
në rastet në vijim : 
 

i) nëse banka pezullon pagesa për kreditorët e saj ; 
ii) nëse banka dështon në përmbushjen e detyrimeve që ngrihen nga pjesëmarrja 

e saj në operacionet e politikës monetare ; 
iii) nëse kanë nisur procedurat e falimentimit ndaj bankës ose banka është subjekt 

i ndonjë procedure për paaftësi paguese, ose kreditorët e bankës marrin 
ndonjë masë për të siguruar plotësimin e detyrimeve ndaj tyre, ose nëse banka 
ka ndonjë çështje gjyqësore etj. ;  

iv) nëse pjesëmarrja e bankës nga sistemet për shembull AIPS është pezulluar, 
edhe nëse pezullimi është i përkohshëm ; 

v) nëse pronat e bankës janë vendosur në ekzekutim ose në pritje të ndonjë 
vendimi gjyqësor ; 

vi) nëse kushtet financiare të bankës, sipas gjykimit të Bankës së Shqipërisë çojnë 
në paaftësi të saj paguese ; 

vii) nëse banka deklaron informacion të gabuar në lidhje me situatën e saj 
financiare ose nuk plotëson kërkesat e Bankës së Shqipërisë, në veçanti në 
lidhje me operacionet e politikës së saj monetare. 
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33. Përfundimi i kësaj marrëveshjeje sipas përcaktimeve të bëra në dispozitat ligjore në 
fuqi, do të sjellë edhe përfundimin e të gjitha transaksioneve të veçanta që rrjedhin nga 
zbatimi i kësaj marrëveshjeje. 
 
 
VI. Kushtet përfundimtare 
 
34. Afati i vlefshmërisë së kësaj marrëveshjeje është një vit.  
 
35. Në rastet kur banka dështon në realizimin e detyrimeve të saj sipas kësaj 
marrëveshjeje, Banka e Shqipërisë ka të drejtën të ngrejë pretendime kundrejt bankës 
për çdo dëmtim të shkaktuar si rezultat i dështimit të mësipërm. 
 
36. Çdo konflikt që mund të ngrihet midis palëve kontraktuese në lidhje me këtë 
marrëveshje është subjekt i gjykimit në Gjykatën e Tiranës. 
 
37. Kjo marrëveshje nënshkruhet në katër kopje nga të cilat dy mbeten në Bankën e 
Shqipërisë dhe dy në bankë. 
 
38. Kjo marrëveshje hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët. 
 
 
Për Bankën e Shqipërisë    Për bankën_____________ 
 
 
Z.___________________    Z._____________________ 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 

KËSHILLI MBIKËQYRËS 
 
 

VENDIM 
 

Nr. 14,  datë  09.02.2005 
 

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR DHËNIEN E KREDIVE  PËR 
STREHIMIN DHE PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË BANIMIT TË PUNONJËSVE 

TË BANKËS SË SHQIPËRISË” 
 
Në mbështetje të nenit 4, pika 2, shkronja ‘’b’’, të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 ‘’Për 
Bankën e Shqipërisë’’, me propozim të Departamentit Burimeve Njerëzore dhe Juridik, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 
 

V E N D O S I : 
 

1. Të miratojë rregulloren “Për dhënien e kredive për strehimin dhe përmirësimin e 
kushteve të banimit të punonjësve të Bankës së Shqipërisë”,  bashkëlidhur këtij 
vendimi. 

 
2. Rregullorja nr. 147, datë 20.11.1998 “Për dhënie kredie për strehimin dhe 

përmirësimin e kushteve të banimit të punonjësve të Bankës së Shqipërisë” dhe 
çdo ndryshim që i është bërë kësaj rregulloreje me vendime të Këshillit 
Mbikëqyrës, shfuqizohen. 

 
3. Ngarkohen Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Juridik dhe Departamenti i 

Kontabilitetit dhe Pagesave me zbatimin e këtij vendimi. 
 

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun me publikimin e këtij 
vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

 
5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

 
SEKRETARI 

 
KRYETARI 

Ylli  Memisha Ardian Fullani 
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RREGULLORE 
 

“PËR DHËNIE KREDIE PËR STREHIMIN DHE PËR PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE 
TË BANIMIT TË PUNONJËSVE TË BANKËS SË SHQIPËRISË” 

 
 
 

Neni 1 
Objekti i rregullores 

 
Kjo rregullore përcakton kushtet, kriteret dhe procedurat për dhënien, lëvrimin dhe 
shlyerjen e kredisë për strehimin dhe përmirësimin e kushteve të banimit të punonjësve 
të Bankës së Shqipërisë, mbështetur në ligjin nr. 8269,datë 23.12.1997 "Për Bankën e 
Shqipërisë", neni 4, pika 2, gërma (b). 
 
 

Neni 2 
Dhënia e kredisë  dhe koha e shlyerjes së saj 

 
2.1 Banka e Shqipërisë jep kredi afatgjatë për strehimin dhe përmirësimin e kushteve të 
banimit me kritere lehtësuese për punonjësit e saj, në këto raste: 

a- Blerje apartamentesh banimi. 
b- Përmirësim të kushteve të banimit si rikonstruksion i banesës ekzistuese. 
c- Ndërtim banese, në rast se punonjësi ka në pronësi truall për ndërtim. 
d- Mobilim të banesës. 

 
2.2. Kredia për strehim dhe përmirësimin e kushteve të banimit të punonjësve të Bankës 
së Shqipërisë jepet në Lekë dhe shlyhet po në Lekë, sipas kushteve të mëposhtme:  
 
2.2.1 Për Administratorët dhe Inspektorin e Përgjithshëm të Bankës së Shqipërisë, niveli 
i shumës së kredisë që akordohet është deri në kufirin prej 12.000.000 (dymbëdhjetë 
milionë) lekësh. 
 
2.2.2 Për të gjithë pjesën tjetër të personelit të Bankës së Shqipërisë, që nuk përfshihet në 
pikën 1 si më lart, niveli i shumës së kredisë është deri në kufirin prej 8.000.000 (tetë 
milionë) lekësh. 
 
2.2.3.Interesi bankar me kushte lehtësuese është  0.5  për qind në vit. 
 
2.2.4.Koha e shlyerjes së kredisë fillon pas 730 ditësh kalendarike nga momenti i lëvrimit 
të kredisë (këstit të parë) nga Banka e Shqipërisë. Këstet e shlyerjes së kredisë janë 
mujore dhe llogariten duke marrë për bazë afatin maksimal prej 30 (tridhjetë) vjetësh.  
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2.3 Banka e Shqipërisë akordon kredi për mobilim banese të punonjësve të saj, në masën 
deri në 2 (dy) milionë lekë dhe me afat maksimal shlyerjeje deri në 10 (dhjetë) vjet. 
Interesi bankar me kushte lehtësuese për këtë kredi është 0.5  për qind në vit. 
 
2.4 Kreditë e dhëna për banesë nga Banka e Shqipërisë punonjësve të saj, garantohen 
me: 

- hipotekë të objektit për të cilin i është dhënë kredia; 
- hipotekë të një objekti tjetër të tij të barazvlefshëm me shumën e kredisë së 

akorduar; ose 
- në një formë tjetër të njohur ligjërisht si dhe në praktikën bankare në Shqipëri.  
 

Objekti që vendoset si garanci duhet të jetë pa barrë hipotekore të vënë për objektin si 
garanci.  
 
2.5 Banka e Shqipërisë, para mbarimit të afatit të efekteve të hipotekës prej 20 vjetëve, 
bën përtëritjen e efekteve të hipotekës, deri në shlyerjen e plotë të kredisë, konform 
nenit 578 të Kodit Civil. 

 

 
Neni 3 

Kriteret e dhënies së kredisë 
 
3.1 Në akordimin e kredisë për strehimin dhe përmirësimin e kushteve të banimit të 
punonjësve, Banka e Shqipërisë niset nga: 
 
a-Detyra funksionale, planet e karrierës së punonjësit dhe kontributi në punë. 
 
b- Vjetërsia në punë në Bankën e Shqipërisë, jo më pak se: 

-  6  (gjashtë) muaj për pozicionin ”përgjegjës sektori “ e sipër; 
-  1  (një) vit për personelin me arsim të lartë; 
- 2  (dy) vjet për personelin me arsim të mesëm.  
 

c- Mundësitë financiare për garantimin e kthimit të kredisë: kësti mujor i kredisë të mos 
kalojë 30  për qind të të ardhurave familjare mujore. 

 
 

Neni 4 
Procedura e dhënies së kredisë 

 
Banka e Shqipërisë ndjek procedurën e mëposhtme për dhënien e kredive punonjësve të 
saj: 
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4.1 Punonjësi i Bankës së Shqipërisë, parashtron kërkesën për kredi në Departamentin e 
Burimeve Njerëzore dhe Juridik. Kjo kërkesë shoqërohet me  deklaratën e të ardhurave 
mesatare mujore dhe me çertifikatën aktuale të gjendjes familjare. 

 
4.2 Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Juridik, evidenton të gjitha kërkesat e 
punonjësve për kredi të depozituara pranë tij, për nevoja strehimi dhe/ose për 
përmirësimin e kushteve të banimit. Ai është përgjegjës për plotësimin e dosjes së 
punonjësit që kërkon kredi, sipas dokumenteve të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni. 

 
4.3 Guvernatori i Bankës së Shqipërisë krijon Komitetin për Dhënien e Kredisë me tre 
anëtarë. Komiteti për Dhënien e Kredisë ka për detyrë të shqyrtojë të gjitha kërkesat e 
punonjësve dhe mbi bazën e kritereve dhe të kushteve të përcaktuara në këtë rregullore, 
të propozojë personat, objektin dhe masën e kredisë për secilin punonjës kredimarrës. 

 
4.4 Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Juridik i paraqet Komitetit të Dhënies së 
Kredisë listën e punonjësve që kanë parashtruar kërkesën për kredi, ku janë shënuar 
emri, detyra, përbërja familjare, të ardhurat familjare mujore, vjetërsia në punë.  

 
4.5 Dhënia e kredisë për çdo punonjës të Bankës së Shqipërisë miratohet nga 
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, mbi bazën e propozimit të Komitetit për Dhënien e 
Kredisë dhe të fondit të miratuar për këtë qëllim. Guvernatori nxjerr urdhrin për 
akordimin e kredisë për strehimin dhe përmirësimin e kushteve të banimit të 
punonjësve të Bankës së Shqipërisë. 
 
4.6 Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Juridik së bashku me Departamentin e 
Kontabilitetit dhe Pagesave janë përgjegjës për plotësimin e dosjes së kredisë të 
punonjësit kredimarrës, për nënshkrimin e aktmarrëveshjes së kredisë midis punonjësit 
kredimarrës dhe Bankës së Shqipërisë, për lëvrimin, për ndjekjen e kthimit të kredisë 
deri në shlyerjen e plotë të saj. 

 
Neni 5 

Procedura e lëvrimit të kredisë 
 

Departamenti i Kontabilitetit dhe Pagesave, në përputhje me urdhrin e nxjerrë nga 
Guvernatori për akordimin e kredisë, zbaton dhe ndjek praktikat në lëvrimin e kredisë 
si më poshtë : 
 
5.1 Procedura e lëvrimit të kredisë për blerje apartamenti. 
 

a-Punonjësi i Bankës së Shqipërisë, të cilit i është akorduar kredia, lidh një 
kontratë shitjeje me pronarin e banesës (apartamentit). Pas paraqitjes në Departamentin 
e Kontabilitetit dhe Pagesave të kontratës së shitjes me pronarin e banesës (e cila duhet 
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të jetë kopje e noteruar), punonjësi nënshkruan aktmarrëveshjen e kredisë me Bankën e 
Shqipërisë. 

 
a.1- Në rastet kur punonjësi kredimarrës ka vënë në hipotekë banesën objekt i 

kredisë në favor të Bankës së Shqipërisë si garanci për kthimin e kredisë, lëvrimi i 
kredisë do të bëhet direkt në llogarinë personale të punonjësit kredimarrës, në masën 
100 për qind të kredisë.  

 
a.2- Në rastet kur punonjësi kredimarrës ka vënë në hipotekë një objekt tjetër të tij 

të barazvlefshëm me shumën e kredisë, në favor të Bankës së Shqipërisë si garanci për 
kthimin e kredisë, lëvrimi i kredisë do të bëhet direkt në llogarinë personale të 
punonjësit kredimarrës, në masën prej 95 për qind të kredisë. Në këtë rast, punonjësi 
duhet të paraqesë paraprakisht në Departamentin e Kontabilitetit dhe Pagesave, aktin e 
vlerësimit të banesës që do të vihet si garanci, nga ekspertë të licencuar për këtë qëllim. 
Shpenzimet e procedurës së aktit të vlerësimit përballohen nga Banka e Shqipërisë. 

 
Shuma e mbetur e kredisë prej 5 për qind, do të lëvrohet në llogarinë personale të 

punonjësit kredimarrës, pas vënies në hipotekë në favor të Bankës së Shqipërisë të 
objektit për të cilin është dhënë kredia. Banka e Shqipërisë bën çlirimin e barrës 
hipotekore të vënë për objektin si garanci, sipas paragrafit të parë të kësaj pike. 
 
5.2 Procedura e lëvrimit të kredisë për blerje apartamenti në proces ndërtimi dhe 
ndërtim banese në truallin në pronësi të kredimarrësit. 
 

a- Punonjësi lidh kontratën e sipërmarrjes me firmën ndërtuese dhe një kopje të 
noteruar të saj e dërgon në Departamentin e Kontabilitetit dhe Pagesave. 

 
b-Mbi bazën e kësaj kontrate, punonjësi nënshkruan aktmarrëveshjen e  kredisë 

me Bankën e Shqipërisë.  
 
c-Departamenti i Kontabilitetit dhe Pagesave ngarkon me kredi kredimarrësin, 

duke lëvruar direkt në llogarinë personale të punonjësit kredimarrës, shumën prej 95 
për qind të totalit të kredisë së akorduar punonjësit.  

Lëvrimi i kredisë do të bëhet pasi punonjësi kredimarrës të ketë vënë në hipotekë 
një objekt tjetër të tij të barazvlefshëm me shumën e kredisë apo të një garancie tjetër 
sipas dispozitave ligjore në fuqi në fushën bankare.  

Në këtë rast, punonjësi duhet të paraqesë paraprakisht në Departamentin e 
Kontabilitetit dhe Pagesave, aktin e vlerësimit të banesës që do të vihet si garanci, nga 
ekspertë të licencuar për këtë qëllim. Shpenzimet e procedurës së aktit të vlerësimit 
përballohen nga Banka e Shqipërisë. 

 
d-Me përfundimin e ndërtimit të banesës, midis palëve, lidhet kontrata  
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e shitjes përfundimtare dhe kredimarrësi regjistron në Zyrën e Regjistrimit të Pasurisë së 
Paluajtshme kontratën e shitjes, duke u bërë pronar i banesës së blerë me kredi. 

 
e- Shuma e mbetur prej 5 për qind e kredisë së akorduar punonjësit kredimarrës, 

do të lëvrohet në llogarinë e punonjësit kredimarrës nga Departamenti i Kontabilitetit 
dhe Pagesave, pas vënies në hipotekë në favor të Bankës së Shqipërisë të objektit për të 
cilin është dhënë kredia. Në këtë rast, Banka e Shqipërisë bën çlirimin e barrës 
hipotekore të vënë për objektin si garanci. 

 
5.3 Procedura e lëvrimit të kredisë për përmirësimin e kushteve të banimit dhe për 
rikonstruksion banese.  
 

a-Procedura e lëvrimit të kredisë për përmirësimin e kushteve të banimit dhe për 
rikonstruksion banese nga një firmë ndërtimi, është e njëjtë me procedurën për blerje 
apartamenti në proces ndërtimi. 
  

b-Në rastet kur kredimarrësi merr përsipër të kryejë vetë punimet e brendshme të 
banesës, Departamenti i Kontabilitetit dhe Pagesave mbi bazën e dokumenteve 
vërtetuese për shpenzimet e kryera, ngarkon me kredi punonjësin kredimarrës dhe 
krediton për çdo rast, llogarinë e furnizuesit. Ky departament ka të drejtën e kontrollit të 
specializuar gjatë procesit të rikonstruksionit të banesës. 
 
5.4 Procedura e lëvrimit të kredisë për mobilim të banesës. 
 
Punonjësi kredimarrës i Bankës së Shqipërisë, të cilit i është akorduar kredia 
nënshkruan aktmarrëveshjen e kredisë me Bankën e Shqipërisë. Pas këtij momenti 
Departamenti i Kontabilitetit dhe Pagesave realizon lëvrimin e kredisë për punonjësin 
kredimarrës vetëm pas paraqitjes nga ana e punonjësit të dokumentacionit përkatës 
lidhur me blerjet apo me kryerjen e shërbimeve që justifikojnë këto veprime si dhe 
kundrejt garancisë përkatëse të vendosur për këtë qëllim.  

Në rastet e moskthimit të kredisë, Departamenti i Kontabilitetit dhe Pagesave ka të 
drejtë që të mbajë nga llogaria e punonjësit kredimarrës, këstin e pashlyer të radhës. 

 
 

Neni 6 
Mënyra e shlyerjes së kredisë 

 
6.1 Shlyerja e kredisë bëhet me këste mujore dhe të barabarta për të gjithë kohën e afatit 
të akordimit të kredisë. Kësti mujor llogaritet në bazë të metodës  PMT1.  
 

                                                           
1 Sipas metodës PMT, kësti i një kredie llogaritet duke u bazuar në këste të barabarta dhe në përqindje të pandryshueshme të 
interesit. 
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6.2  Mënyra e shlyerjes së kredisë nga punonjësi kredimarrës mund të bëhet si vijon: 
 
a- në marrëveshje midis kredimarrësit dhe Bankës së Shqipërisë duke u mbajtur kësti i 
kredisë nga llogaria (paga) e punonjësit; ose  
 
b- me “cash” në dorë nga vetë punonjësi kredimarrës ose nga një person i autorizuar prej 
tij. 
 
6.3 Punonjësi kredimarrës, me dëshirën e tij, në çdo moment mund të bëjë shlyerje  
pjesore apo totale të kredisë përpara afatit të përcaktuar në kontratë. Në rastet kur 
kredimarrësi shlyen një pjesë të principalit para afatit, pjesa e shlyer më tepër zbritet nga 
shuma e kredisë dhe njëkohësisht bëhet rillogaritja e këstit me principalin dhe vitet e 
mbetura. 
 
6.4 Në rast se punonjësi kredimarrës vonon shlyerjen e këstit më shumë se 3 muaj nga 
afati i përcaktuar në aktmarrëveshjen e kredisë me Bankën e Shqipërisë, atëherë për 
masën e këstit të pashlyer aplikohet interes shtesë 0.5 për qind për çdo ditë vonesë deri 
në 3 (tre) muaj në vazhdim. Pas 3 muajve vonesë aplikohen procedurat ligjore për 
kthimin e kredisë. 
 
 

Neni 7 
Të ndryshme 

 
7.1 Kredimarrësi bën sigurimin e banesës për të cilën i është dhënë kredia, deri në 
momentin e shlyerjes së detyrimit ndaj Bankës së Shqipërisë. 
 
7.2 Interesi bankar me kushte lehtësuese prej 0.5 për qind i kredisë që Banka e 
Shqipërisë akordon për punonjësit e saj (për strehim, për përmirësim të kushteve të 
banimit dhe për mobilim) sipas parashikimeve të kësaj rregulloreje, përfitohet në çdo 
rast dhe vazhdon të ruhet edhe kur punonjësi kredimarrës largohet nga Banka e 
Shqipërisë pa dëshirën e tij.  
 
Ky interes vazhdon të ruhet edhe kur punonjësi kredimarrës largohet me pëlqimin e tij 
nga Banka e Shqipërisë, por me kusht që të ketë shlyer nga kredia e marrë këstet për një 
periudhë jo më pak se 3(tre) vjet nga fillimi i shlyerjes së kredisë. 
 
7.3 Në rast të humbjes së kushteve lehtësuese të kredisë sipas përcaktimeve të bëra në 
nenin 7.2, Banka e Shqipërisë do të aplikojë “yield”-in e bonove të thesarit me afat 
njëvjeçar, të fundit të çdo viti paraardhës. 
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7.4 Banka e Shqipërisë, nëpërmjet Departamentit të Kontrollit, ka të drejtën e kontrollit 
të specializuar para, gjatë dhe pas lëvrimit të kredisë deri në momentin e shlyerjes së 
plotë të saj. 
 
7.5 Në raste të veçanta dhe me propozim të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, 
Këshilli Mbikëqyrës ka të drejtë të vendosë mbi dhënien e kredisë ose mbi faljen e saj, 
jashtë kritereve të përcaktuara në këtë rregullore. 
 
7.6 Forma standarde e aktmarrëveshjes së kredisë dhe çdo ndryshim që i bëhet asaj, 
brenda kushteve të përcaktuara në këtë rregullore, miratohet nga Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë. 
 
7.7 Punonjësit, që aktualisht janë në marrëdhënie punësimi në Bankën e Shqipërisë, 
pavarësisht nga koha kur kanë lidhur aktmarrëveshjen e kredisë, me pëlqimin e tyre, 
mund të nënshkruajnë me Bankën e Shqipërisë amendamentet shtesë të marrëveshjes, 
sipas përcaktimeve të bëra në këtë rregullore. 
 
7.8 Punonjësit kredimarrës që do të dalin në pension në Bankën e Shqipërisë pas hyrjes 
në fuqi të kësaj rregulloreje, do të përfitojnë automatikisht të gjitha kushtet lehtësuese të 
kredisë që aplikohen për punonjësit kredimarrës aktualë (në detyrë) në Bankën e 
Shqipërisë. 
 
7.9 Punonjësit e Bankës së Shqipërisë që kanë marrë kredi për strehim sipas akteve të 
mëparshme nënligjore në Bankën e Shqipërisë dhe që nuk e kanë shlyer plotësisht atë, 
mund të përfitojnë : 
 

a- kredi shtesë deri në nivelin maksimal prej 8.000.000 lekësh për strehim; 
b- kredi për mobilim banese deri në nivelin maksimal prej 2 (dy) milionë lekësh. 

 
Për shtesat e shumave të kredisë të përcaktuara si më lart, do të zbatohen të gjitha 
normat e përcaktuara në këtë rregullore, si për të gjitha rastet e tjera të dhënies së 
kredisë. 
 
7.10. Administratorëve të Bankës së Shqipërisë dhe Inspektorit të Përgjithshëm, që u 
mbaron mandati i emërimit ose u ndërpritet ky mandat para mbarimit të tij, nuk u 
ndryshojnë kushtet lehtësuese të marrjes së kredisë. 
 
7.11 Punonjësit kredimarrës në Bankën e Shqipërisë, me miratim të Drejtorit të 
Departamentit të Kontabilitetit dhe Pagesave, mund të ndërrojnë objektin për të cilin 
është akorduar kredia ose garancinë e barasvlefshme të tij, të përcaktuar në 
aktmarrëveshjen e kredisë me Bankën e Shqipërisë me një banesë tjetër, me vlerë të 
barasvlefshme ose më të madhe se vlera e kredisë së akorduar. 
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7.12 Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Juridik dhe Departamenti i 
Kontabilitetit dhe Pagesave me zbatimin e këtij vendimi. Drejtori i Departamentit të 
Kontabilitetit dhe Pagesave të nënshkruajë aktmarrëveshjet e reja me punonjësit 
kredimarrës të Bankës së Shqipërisë, sipas kësaj rregulloreje. 
 
7.13 Kjo rregullore hyn në fuqi me botimin e saj në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë. 
 
 

Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës 
 

Ardian Fullani 
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Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar Vëllimi 7, Numër 1, Shkurt 2005 
 
1. Vendim nr.01, datë 26.01.2005 Për “Miratimin e deklaratës së Bankës së Shqipërisë 

mbi zhvillimet ekonomike dhe monetare për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2004”.  
 
2. Vendim nr.02, datë 26.01.2005 Për “Miratimin e deklaratës së Bankës së Shqipërisë 

mbi stabilitetin e sistemit financiar në Shqipëri”. 
 
3. Vendim nr.03, datë 26.01.2005 Për një ndryshim në rregulloren “Për dhënien e 

licencës, për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë”. 
 
4. Vendim nr.04, datë 26.01.2005 Për caktimin e afateve të plotësimit të kërkesës për 

rritjen e kapitalit të kërkuar të bankave. 
 
5. Vendim nr.08, datë 26.01.2005 Për lirimin nga detyra të Drejtorit të Departamentit të 

Marrëdhënieve me Publikun në Bankën e Shqipërisë.  
 
6. Vendim nr.09, datë 26.01.2005 Për lirimin nga detyra të Drejtorit të Departamentit të 

Shërbimeve Logjistike të Bankës së Shqipërisë.  
 
7. Vendim nr.10, datë 26.01.2005 Për emërimin e Drejtorit të Departamentit të 

Shërbimeve Logjistike të Bankës së Shqipërisë.  


