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             Nr.................prot                                                   Nr...............prot   
                                              Datë.........................2007       
                                                                

 
MARRËVESHJE 

 
Ndërmjet Bankës së Shqipërisë përfaqësuar nga Guvernatori, 

dhe Ministrisë së Financave përfaqësuar nga Ministri i Financave, 
“Për një ndryshim në marrëveshjen me Nr.865 prot. të Bankës së Shqipërisë 

dhe Nr.2092 prot. të Ministrisë së Financave datë 26.03.2003. 
 

Bazuar në nenin 3, pika 4, shkronja d, nenin 25 pika 2 dhe nenin 28 të Ligjit 
Nr.8269 datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, me  ndryshimet e 
mëvonshme, Ligjit Nr.8379 datë 29.07.1998 “Për hartimin dhe zbatimin e 
buxhetit të shtetit të Republikes së Shqipërisë”, dhe në përputhje me “Kushtet 
e përgjithshme të punës të Bankës së Shqipërisë” “Kushtet e veçanta të 
punës të Bankës së Shqipërisë” miratuar përkatësisht me vendimet nr. 103 
datë 19.12.2001  dhe nr.17 datë 26.02.2003 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë, me ndryshimet e mëvonshme, ndërmjet Ministrisë së 
Financave dhe Bankës së Shqipërisë nënshkruhet kjo marrëveshje për disa 
ndryshime në marrëveshjen Nr.865 prot. të Bankës së Shqipërisë dhe 
Nr.2092 prot. të Ministrisë së Financave datë 26.03.2003, si më poshtë vijon: 
 

Neni 1 
 

Në nenin 5, pas paragrafit 5.1. shtohen paragrafët: 
 

5.2 Ministria e Financave, pasi plotëson detyrimin e parashikuar në 
nenin 2.4,  sa herë e  vlerëson të arsyeshme mund të kërkojë në 
përputhje me përcaktimet e pikës 5.3 dhe 5.4 të këtij neni 
depozitimin në llogari të tjera  pranë Bankës së Shqipërisë të 
tepricave të likuiditeteve që rezultojnë në llogaritë kryesore të 
Qeverisë (« Depozitë e Qeverisë në lekë» dhe « Llogaria 
kryesore në valutë ») të mbajtura në Bankën e Shqipërisë. 
Kërkesa për këtë qëllim bëhet nëpërmjet një shkrese zyrtare e 
cila duhet të paraqitet në Bankën e Shqipërisë në respektim të 
afateve të mëposhtme :  

 
a) Për rastin e depozitimit të tepricave të likuiditeteve në lekë jo më 

vonë se një ditë përpara datës në të cilën do të vendoset 
depozita.  
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b) Për rastin e depozitimit të tepricave të likuiditeteve në valutë jo 

më vonë se dy ditë përpara datës në të cilën do të vendoset 
depozita.  

 
 

5.3 Banka e Shqipërisë ekzekuton kërkesën për depozitim të 
tepricave të likuiditeteve që rezultojnë në llogaritë kryesore në 
lekë/valutë të Qeverisë të mbajtura në Bankën e Shqipërisë në atë 
masë që shuma për t’u depozituar së bashku me atë të depozituar në 
lekë/valutë, në datën e paraqitjes së kërkesës, nuk tejkalon vleren prej 
10 miliard lekë. 
 
5.4 Për efekt të respektimit të kufirit të përcaktuar në paragrafin 5.3, 
kundravlefta në lekë e shumës së depozituar apo për t’u depozituar në 
valutë  do të llogaritet sipas kursit zyrtar të këmbimit të monedhave në 
datën e paraqitjes së kërkesës. 
 
5.5 Periudha e depozitimit do të jetë jo më pak se 7 ditë dhe jo më 
shumë se 1 (një) muaj.  
 
5.6 Interesi i ofruar nga Banka e Shqipërisë për depozitat në lekë do 
të përcaktohet nga interpolimi i normës së REPO-s me afat maturimi 
një –javor me normën mesatare të ponderuar të shpallur në ankandin 
më të fundit të bonove të thesarit me afat maturimi 3 mujor. Në qoftë se 
diferenca e normës së interesit së REPO-s njëjavore me normën e 
interesit të rezultuar nga interpolimi është më e madhe se 25 bp 
atëherë si bazë për llogaritje do të merret diferenca prej 25 bp.  
 
5.7 Interesi i ofruar nga Banka e Shqipërisë për depozitat në valutë 
do të jetë 10 bp më i ulët se norma e interesit e ofruar nga Banka e 
Rregullimeve Ndërkombëtare (BIS- Basle) në ditën e pranimit të 
kërkesës. 
 
5.8 Banka e Shqipërisë, mbas çdo veprimi depozitimi, së bashku 
me nxjerrjen e llogarisë do të dërgojë në Ministrinë e Financave edhe 
dokumentin kontabël përkatës.  

Neni 2 
 

Në nenin 5 “Të ndryshme”, paragrafi në marrëveshjen ekzistuese 5.2 
dhe të tjerët mbas tij  të rinumërohen 5.9 dhe me rradhë. 

  
Neni 3 

 
 Kjo marrëveshje hartohet në 4 (katër) kopje origjinale me vlerë të  
 barabartë ligjore. Secila nga palët merr nga  2 (dy) kopje. 
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Neni 4 
 

Kjo marrëveshje hyn në fuqi menjëhere pas firmosjes nga palët. 
 
 
 

PËR BANKËN E SHQIPËRISË        PËR MINISTRINË E FINANCAVE 
 
 
    Ardian   FULLANI                                                        Ridvan     BODE 
 
 
     ______________                                                              ____________  
    GUVERNATOR                                                                MINISTËR 
 
 


