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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 

KËSHILLI  MBIKËQYRËS 
 

V E N D I M 
 

Nr. 06,  datë 11.02. 2004 
 

Për 
Pajisjen me licencë  për të ushtruar veprimtari bankare, të “Bankës 

Popullore” Sh.a. 
 

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, në bazë të nenit 43 shkronja e, të 
nenit 3, pika 4 shkronja c të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e 
Shqipërisë” dhe të nenit 10 të ligjit nr. 8365, datë 02.07.1998 “Për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, mbështetur në propozimin e Departamentit të 
Mbikëqyrjes, 
 

V E N D O S I :  
 
1. Të pajisë me licencë për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e 

Shqipërisë “Bankën Popullore” sh.a, mbështetur në konkluzionet e 
Departamentit të Mbikëqyrjes, se plotësohen të gjitha kushtet që kërkon ligji 
nr. 8365, datë 02.07.1998 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”.  

 
2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të 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                             Shkëlqim CANI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 

KËSHILLI  MBIKËQYRËS 
 

V E N D I M 
 

Nr. 07, datë 11.02. 2004 
 

Për 
“Përcaktimin e pagës bazë të punonjësve të Bankës së Shqipërisë”. 

  
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, pasi shqyrtoi propozimin e 
Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe Juridik, në bazë të nenit 45 të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë“, të nenit 6 të rregullores ”Mbi 
strukturën e pagave bazuar në klasifikimin e vendeve përkatëse të punës në 
Bankën e Shqipërisqë”, miratuar me vendimin nr. 108, datë 24.12.2003 të 
Këshillit Mbikëqyrës,   
  

V E N D O S I :  
  
1. Përcaktimin e pagës bazë të punonjësve të Bankës së Shqipërisë, sipas 

tabelës bashkëlidhur këtij vendimi. 
 

2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Departamenti i Burimeve Njerëzore 
dhe Juridik, Departamenti i Kontabilitetit dhe i Pagesave, degët e Bankës së 
Shqipërisë, si dhe Shtypshkronja e Bankës së Shqipërisë. 

 
3. Vendimi nr. 84, datë 08.10.2003 dhe çdo vendim tjetër i Këshillit Mbikëqyrës 

që ka lidhje me përcaktimin e pagës bazë, shfuqizohet. 
 

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

 
5. Ky vendim hyn në fuqi më datën  01.04.2004. 
 
 
  SEKRETARI                     KRYETARI 
Ylli MEMISHA                             Shkëlqim CANI 
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Tabela - Paga bazë për administratorët, për Inspektorin e Përgjithshëm, për 
klasat dhe për grupet. 
 

Klasa Grupi Vendi i punës Pagat bazë 
mujore 

Nuk ka as klasë e 
as grup Guvernator 270 000 lekë 

Nuk ka as klasë e 
as grup Zëvendësguvernator 216 000 lekë 

Nuk ka as klasë e 
as grup Inspektor i Përgjithshëm 216 000 lekë 

I Nuk ka 
grupe Drejtor departamenti, Shef kabineti. 132 000 lekë 

II Nuk ka 
grupe 

Zëvendësdrejtor departamenti, Këshilltar, 
Sekretar i Këshillit Mbikëqyrës, 
Kryesekretare, Kryetar i Komisionit të 
Prokurimit, Administrator projektesh. 

108 000 lekë 

III Nuk ka 
grupe 

Përgjegjës sektori në administratën qendrore, 
Zëdhënës shtypi, Drejtor i shtypshkronjës. 90 000 lekë 

IV Nuk ka 
grupe 

Përgjegjes zyre në administratën qëndrore, 
Drejtor dege. 76 000 lekë 

V Nuk ka 
grupe 

Kryespecialist, Asistent për marrëdhëniet me 
Evropën, Kryetar i degës ekonomike në 
shtypshkronjë, Përgjegjës sektori në 
shtypshkronjë. 

64 000 lekë 

VI Nuk ka 
grupe 

 Specialistë, Sekretare pranë 
administratorëve, Përgjegjës sektori në degë. 52 000 lekë 

Grupi A 

Ekonomist për qarkullimin në degë, 
Ekonomist për kontabilitetin në degë, 
Përgjegjës zyre me arsim të mesëm në 
administratën qendrore. 

44 000 lekë 

VII 

Grupi B 

Përgjegjës sektori me arsim të mesëm në 
degë, Të ngarkuar me vlera, 
Ekonomistë/llogaritarë (me arsim ekonomik 
ose me arsim të lartë ende të papërfunduar) 
në administratën qendrore, Specialist me 
arsim të mesëm (nëpunës sigurimi i 
brendshëm, truproje) në administratën 
qendrore. 

35 000 lekë 
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Grupi A 

Punonjës të arkivës dhe protokollistë, 
arkëtarë, sekretare, operatorë, specialistë 
swift/teleks/central, magazinerë, specialistë 
kasafortash, shoqërues fondesh, shoferë 
pranë administratorëve, shoferë automjeti të 
blinduar, korrier i postës së bankës në 
administratën qendrore, vëzhgues (dhomë 
kontrolli), Inspektor i sigurimit dhe i 
mbrojtjes (Berat), përpunues fondesh në 
administratën qendrore, mirëmbajtës 
(kolaudator, marangoz, hidraulik, elektricist, 
murator, xhenerik), inspektorë të sigurimit 
dhe të mbrojtjes në degë, procedurë-arkëtare 
në Shtypshkronjën e Bankës së Shqipërisë, 
parapërgatitës shtypi dhe modelesh në 
Shtypshkronjën e Bankës së Shqipërisë, 
makinist shtypi (traktor/offset). 

32 000 lekë 

Grupi B 

Shoferë në shërbim të administratës, 
punonjës të sigurimit të brendshëm në 
administratën qendrore, mirëmbajtës 
makinerish/vëzhgues në kamera, punonjës 
ndihmës në Departamentin e Emisionit, 
daktilografiste/fotokopjues, përpunues 
fondesh në degë, magazinier në 
shtypshkronjë, makinist thike në 
shtypshkronjë, makinist dhe përpunues 
monedhash metalike në shtypshkronjë, 
libërlidhës në shtypshkronjë, mirëmbajtës 
bojaxhi, shofer në shtypshkronjë, shofer 
dublant/vinçier/transport në shtypshkronjë, 
mekanik mirëmbajtës në shtypshkronjë, 
pedalinist dhe ndihmës makinist shtypi 
offset. 

24 000 lekë 

VIII 

Grupi C 
Punonjës ndihmës ngarkim/ shkarkim/ 
transport roje në parkun e automjeteve, 
lavazhierë dhe pastrues, punëtorë pastrimi. 

18 000 lekë 
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Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar Vëllimi 6, Numër 1, Janar 2004 
 
1. Vendim nr. 01, datë 28. 01. 2004. Për miratimin e “Raportit të zhvillimeve 

ekonomike dhe monetare për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2003” 
 
2. Vendim nr.02, datë 28.01. 2004. Për “Miratimin e tarifave të përdorimit të 

sistemit shqiptar të pagesave ndërbankare -AIPS”. 
 
3. Vendim nr.03, datë 28.01.2004. Për disa ndryshime në rregulloren “Mbi 

funksionimin e sistemit kontabël dhe të thesarit (ATM)” miratuar me 
vendimin nr. 75,  datë 25.09. 2002. 

 
4. Vendim nr.04, datë 28.01.2004. Për një ndryshim në rregulloren “Mbi 

funksionimin e shërbimit të sistemit SWIFT” miratuar me vendimin nr. 16, 
datë 01.03. 2000. 

 
5. Vendim nr.05, datë 28.01. 2004. Për miratimin e një ndryshimi në vendimin e 

Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për miratimin e rregullores 
“Mbi kriteret e vlerësimit të rezultateve në punë të punonjësve në Bankën e 
Shqipërisë”. 

 


