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BANKA E SHQIPËRISËBANKA E SHQIPËRISËBANKA E SHQIPËRISËBANKA E SHQIPËRISËBANKA E SHQIPËRISË

RREGULLORE

MBI

RREGULLAT  PROCEDURIALE TË BANKËS SË

SHQIPËRISË

Miratuar me vendimin nr. 37, datë 16.05.2001 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

Në bazë dhe për zbatim të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” (si më poshtë
`Ligji`), dhe të Statutit të Bankës së Shqipërisë, vendimi i Këshillit Mbikëqyrës nr.100, datë 19.12.2000
“Për miratimin e Statutit të Bankës së Shqipërisë” (si më poshtë `Statuti`), Këshilli Mbikëqyrës i
Bankës së Shqipërisë miraton rregulloren “Mbi rregullat procedurale të Bankës së Shqipërisë” (si më
poshtë ̀ Rregullat`).

Rregullat  zbërthejnë dhe detajojnë zbatimin e Ligjit dhe të Statutit të Bankës së Shqipërisë.

Përcaktimet në këto rregulla kanë të njëjtin kuptim si në Ligjin dhe në Statutin e Bankës së Shqipërisë.

NENI 1

Objekti dhe përkufizimeObjekti dhe përkufizimeObjekti dhe përkufizimeObjekti dhe përkufizimeObjekti dhe përkufizime

1.1 Rregullat kanë për objekt organizimin e punëve në Bankën e  Shqipërisë, linjat e raportimit dhe
përgjegjësitë administrative në Bankën e Shqipërisë. Përveç kur është parashikuar ndryshe
me akte të veçanta, dispozitat e rregullave përmbajnë veprime operacionale, procedura të
brendshme dhe interpretime në drejtimin e veprimtarisë administrative.

1.2 Sipas përdorimit në këtë rregullore, termat e mëposhtëm kuptojnë si vijon:

a)  “Organizim” është struktura organizative dhe mënyra e administrimit të punëve në
Bankën e Shqipërisë.

b)  “Linjat e raportimit” janë format dhe mënyrat e komunikimit (verbale dhe joverbale,
elektronike dhe joelektronike etj.) monitorimi dhe ekzaminimi i detyrave si dhe i kryerjes
së angazhimeve apo detyrimeve të tjera në Bankën e Shqipërisë.

c) “Përgjegjësitë” janë detyrime të përcaktuara apo të autorizuara, individuale apo
kolegjiale të shprehura në akte ligjore e nënligjore.

ç)  “Korrespondencë” është komunikimi midis njësive organizative brenda Bankës së
Shqipërisë ose ndërmjet tyre dhe personave të tjerë fizikë apo juridikë, nëpërmjet
letrave, shkresave apo këmbimit të informacionit dhe materialeve informative.

1.3 Rregullat janë norma që përcaktojnë detyrime për Administratorët dhe për personelin e Bankës
së Shqipërisë.
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1.4 Drejtuesit  e departamenteve, me pëlqimin e administratorëve, mund të ndërmarrin veprime
administrative sipas këtyre rregullave apo akteve të tjera për drejtimin e punës në departamentet e
tyre.

1.5 Anekset e mëposhtme janë një pjesë përbërëse e rregullave :

a) Struktura organizative Aneksi 1
b) Plani organizativ Aneksi 2

NENI 2

PPPPParimi i besimit reciprok dhe i bashkëpunimitarimi i besimit reciprok dhe i bashkëpunimitarimi i besimit reciprok dhe i bashkëpunimitarimi i besimit reciprok dhe i bashkëpunimitarimi i besimit reciprok dhe i bashkëpunimit

Banka e Shqipërisë është njësi e vetme organizative në të cilën administratorët dhe personeli punojnë
së bashku në bazë të parimeve të besimit reciprok dhe të bashkëpunimit për të siguruar që puna e
Bankës së Shqipërisë të kryhet rregullisht, që vendimet janë marrë me kujdes e janë zbatuar me
përpikmëri si dhe qëndrimet e saj janë prezantuar vazhdimisht në publik.

NENI 3

Struktura dhe organizimiStruktura dhe organizimiStruktura dhe organizimiStruktura dhe organizimiStruktura dhe organizimi

Struktura organizative e Bankës së Shqipërisë është treguar në tabelën e strukturës së organizimit (aneksi 1).
Struktura organizative është e publikueshme. Kompetencat e veçanta për vendet e punës, të kushtëzuara
nga dispozitat e neneve 4 dhe 5 të këtij akti, përcaktohen në planin organizativ (aneksi 2).

NENI 4

Kompetencat që i rezervohen administratorëveKompetencat që i rezervohen administratorëveKompetencat që i rezervohen administratorëveKompetencat që i rezervohen administratorëveKompetencat që i rezervohen administratorëve

4.1 Administratorët drejtojnë veprimtarinë dhe procedurat administrative të Bankës së Shqipërisë.
Administratorët, sipas ndarjes në anekset 1 dhe 2, lëshojnë urdhra me karakter të posaçëm
dhe porosi në zbatim të ligjit dhe të akteve nënligjore të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së
Shqipërisë.

4.2 Guvernatori përfaqëson Bankën e Shqipërisë, kryesisht :

a) në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, tek Presidenti i  Republikës së Shqipërisë
dhe në Këshillin e Ministrave;

b) tek  anëtarët e Këshillit të Ministrave dhe në subjektet e tjera të sektorit publik për
fushën e veprimtarisë që mbulon sipas anekseve  1 dhe 2 të këtyre rregullave;

c) në marrëdhënie me përfaqësuesit e zgjedhur të politikës si dhe të fushës tregtare, të
akademisë dhe të shoqërisë civile.

4.3 Përveç kur përcaktohet ndryshe në raste të veçanta, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë nxjerr
deklarata në shtyp, në radio dhe në televizion, në bazë të rregullores përkatëse.

4.4 Guvernatori është përgjegjës për mbarëvajtjen e të gjitha çështjeve që i paraqiten për miratim
Këshillit Mbikëqyrës. Guvernatori është përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të akteve të
Këshillit Mbikëqyrës nga organet ekzekutive të Bankës së Shqipërisë.

4.5 Guvernatori duhet të përfshihet në përgatitjen dhe në zbatimin e politikave të Bankës së
Shqipërisë si dhe në të gjitha çështjet e rëndësisë së veçantë për Bankën e Shqipërisë. Sipas
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përdorimit në këtë rregullore, me ‘përfshirje‘ kuptohet shkëmbimi periodik i informacionit si
dhe lëshimi i udhëzimeve, rekomandimeve dhe porosive për nëpunësit e Bankës së Shqipërisë.

4.6 Zëvendësguvernatorët, me pëlqimin paraprak të Guvernatorit, përfaqësojnë Bankën e Shqipërisë
tek anëtarët e Këshillit të Ministrave si dhe tek subjektet e tjera të sektorit publik dhe privat për
fushën e veprimtarisë që mbulojnë sipas anekseve 1 dhe 2 të këtyre rregullave.

4.7 Administratorët miratojnë kërkesat për ndërprerje të përkohshme të marrëdhënieve të punës
si dhe vizitat zyrtare të nëpunësve dhe punonjësve, sipas ndarjes në anekset 1 dhe 2 të këtyre
rregullave. Në këtë rast, duhet të zbatohen parimet administrative të administrimit të punëve
me kosto të ulët.

NENI 5

Mungesa dhe pamundësia për të ushtruar kompetencatMungesa dhe pamundësia për të ushtruar kompetencatMungesa dhe pamundësia për të ushtruar kompetencatMungesa dhe pamundësia për të ushtruar kompetencatMungesa dhe pamundësia për të ushtruar kompetencat

5.1 Në rast se Guvernatori mungon apo është në pamundësi për të ushtruar kompetencat,
Zëvendësguvernatori i Parë merr dhe ushtron  kompetencat e tij.

5.2 Në rast se Guvernatori dhe Zëvendësguvernatori i Parë mungojnë apo janë në pamundësi për
të ushtruar kompetencat, Zëvendësguvernatori i Dytë merr dhe ushtron kompetencat e tyre.

5.3 Në rast se Zëvendësguvernatori i Parë mungon apo është në pamundësi për të ushtruar
kompetencat, Zëvendësguvernatori i Dytë merr dhe ushtron kompetencat e tij.

5.4 Në rast se Zëvendësguvernatori i Dytë mungon apo është në pamundësi për të ushtruar
kompetencat, Zëvendësguvernatori i Parë merr dhe ushtron kompetencat e tij.

5.5 Në rast se të gjithë administratorët mungojnë apo janë në pamundësi për të ushtruar
kompetencat, Banka e Shqipërisë përfaqësohet nga nëpunësi me vjetërsinë më të madhe në
Bankën e Shqipërisë në shkallën më të lartë të hierarkisë në departamentet e kategorisë së
parë sipas anekseve 1 dhe 2 të këtyre rregullave.

5.6 Për çdo rast mungese apo pamundësie për të vepruar në çdo njësi apo strukturë të Bankës
së Shqipërisë sipas anekseve 1 dhe 2 të këtyre rregullave, si rregull i përgjithshëm, kompetencat i
delegohen nëpunësit me vjetërsinë më të madhe në atë njësi apo strukturë.

NENI 6

KomitetetKomitetetKomitetetKomitetetKomitetet

6.1 Komitetet në Bankën e Shqipërisë janë organe kolegjiale. Komitetet
janë organe vendimore, për çështjet e deleguara në zbatim të politikës dhe operacioneve
monetare, të operacioneve financiare dhe administrative të Bankës së Shqipërisë. Komitetet
krijohen edhe si organe këshillimore, sipas specifikave të veçanta për të cilat merret vendimi
i krijimit të tyre.

6.2 Komiteti krijohet me propozim të Guvernatorit dhe me miratim të  Këshillit Mbikëqyrës.

6.3 Qëllimi kryesor i komiteteve është të ndihmojë dhe te asistojë administratorët në kryerjen e
punëve në Bankën e Shqipërisë. Komitetet vendosin për çështje të deleguara nga Këshilli
Mbikëqyrës, nga Guvernatori, ose për çështje të veçanta sipas propozimit të departamentit.

6.4 Përbërja e komitetit përcaktohet me urdhër të Guvernatorit. Afati i veprimtarisë së komitetit
mund të jetë i kufizuar ose i pakufizuar.
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6.5 Komiteti përbëhet si rregull i përgjithshëm nga Administratorët dhe drejtuesit e departamenteve
të Bankës së Shqipërisë. Kryetari, që kryeson mbledhjen e Komitetit, fton anëtarët e komitetit
të marrin pjesë në mbledhje. Sipas rastit, Guvernatori cakton nëpunës të tjerë të Bankës së
Shqipërisë për të marrë pjesë në mbledhjet e komitetit.

NENI 7

Dita dhe vendi i mbledhjeve të komitetitDita dhe vendi i mbledhjeve të komitetitDita dhe vendi i mbledhjeve të komitetitDita dhe vendi i mbledhjeve të komitetitDita dhe vendi i mbledhjeve të komitetit

7.1 Dita e mbledhjes së komitetit përcaktohet nga Administratori, i cili kryeson mbledhjen e tij.

7.2 Mbledhjet e Komitetit kryesohen nga Administratorët. Në këtë rast Administratori, i cili kryeson
mbledhjen e komitetit, është në pozicionin e kryetarit. Mbledhjet e komitetit zhvillohen në rast
se janë jo më pak se tre anëtarë.

7.3 Komiteti mund të zhvillojë mbledhjet e tij kurdoherë kur e gjykon të nevojshëm kryetari me
propozim të tij ose të një anëtari.

7.4 Mbledhjet e komitetit si rregull i përgjithshëm, zhvillohen në ambjentet e Bankës së Shqipërisë.
Mbledhjet e komitetit mund të zhvillohen edhe nëpërmjet telekonferencës me iniciativë të
Administratorëve të Bankës së Shqipërisë.

NENI 8

Pjesëmarrja në mbledhjet e komitetitPjesëmarrja në mbledhjet e komitetitPjesëmarrja në mbledhjet e komitetitPjesëmarrja në mbledhjet e komitetitPjesëmarrja në mbledhjet e komitetit

8.1 Pjesëmarrja në mbledhjet e komitetit është e kufizuar vetëm për anëtarët. Çdo anëtar, me
pëlqimin e kryetarit, mund të shoqërohet nga një nëpunës.

8.2 Në rast se ndonjë anëtar mungon apo është në pamundësi për të marrë pjesë në mbledhjet
e komitetit mund të autorizojë një person tjetër për të marrë pjesë në mbledhje. Kryetari
njoftohet për çdo rast.

8.3 Në komitet mund të ftohen persona të tretë për pjesëmarrje në mbledhjet e tij në rast se
gjykohet e përshtatshme. Pjesmarrja e personave të tretë është pa të drejtë vote.

NENI 9

VVVVVotimi në mbledhjet e kotimi në mbledhjet e kotimi në mbledhjet e kotimi në mbledhjet e kotimi në mbledhjet e komitetitomitetitomitetitomitetitomitetit

9.1 Vendimet në komitet merren me shumicën e thjeshtë të votave. Vota e kryetarit është
përcaktuese në rast barazie të votave.

9.2 Me kërkesën e jo më pak se tre anëtarëve, vendimet merren në formën dokumentare (me
shkrim).

9.3 Kurdoherë kur komiteti, vendos brenda kompetencave të deleguara, mendimi i pakicës
prezantohet për dijeni në organet vendimmarrëse të Bankës së Shqipërisë.

9.4 Procedurat dhe rezultatet e komitetit protokollohen nga sekretari i komitetit. Sekretari emerohet
nga kryetari prej personelit te Bankës së Shqipërisë.
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NENI 10

Organizimi i mbledhjes së komitetitOrganizimi i mbledhjes së komitetitOrganizimi i mbledhjes së komitetitOrganizimi i mbledhjes së komitetitOrganizimi i mbledhjes së komitetit

10.1 Rendi i çështjeve që do të shqyrtohen në mbledhjet e komitetit përgatitet nga Administratorët e
Bankës së Shqipërisë sipas ndarjeve të parashikuara në Anekset 1 dhe 2 të këtyre rregullave.

10.2 Rendi i çështjeve që do të shqyrtohen në mbledhjet e komitetit, si rregull i përgjithshëm, njoftohet
dy ditë pune përpara mbledhjes.

10.3 Kryetari mund të heqë ose të shtojë çështje në rendin e çështjeve, që do të shqyrtohen në
mbledhjen së komitetit.

NENI 11

Marrëdhëniet ndërmjet Këshillit Mbikëqyrës, administratorëve dhe komitetitMarrëdhëniet ndërmjet Këshillit Mbikëqyrës, administratorëve dhe komitetitMarrëdhëniet ndërmjet Këshillit Mbikëqyrës, administratorëve dhe komitetitMarrëdhëniet ndërmjet Këshillit Mbikëqyrës, administratorëve dhe komitetitMarrëdhëniet ndërmjet Këshillit Mbikëqyrës, administratorëve dhe komitetit

11.1 Komitetet vendosin për çështjet administrative dhe operacionale brenda kompetencave dhe
autoritetit të deleguar nga Këshilli Mbikëqyrës.

11.2 Komiteti këshillon dhe asiston administratorët në marrjen e vendimeve për çështjet
administrative dhe operacionale sipas fushës së veprimtarisë së tyre.

NENI 12

Instrumentet ligjoreInstrumentet ligjoreInstrumentet ligjoreInstrumentet ligjoreInstrumentet ligjore

Dokumentet e shqyrtuara në komitetet, përfshirë rekomandimet dhe opinionet, në rast se i adresohen
organeve vendimmarrëse të Bankës së Shqipërisë, nënshkruhen nga Guvernatori.

NENI 13

DepartamentetDepartamentetDepartamentetDepartamentetDepartamentet

13.1 Drejtuesit e departamenteve marrin vendime përfundimtare në përgjegjësinë e tyre lidhur me
drejtimin e punës në fushat sipas ndarjes në Anekset 1 dhe 2 të këtyre rregullave. Pavarësisht
nga kjo, drejtuesit e departamenteve raportojnë rregullisht, për te gjitha çështjet e rëndësishme,
pranë administratorit përgjegjës.

13.2 Drejtuesit e departamenteve janë përgjegjës për organizimin e punëve në departamentet e
tyre si dhe për shfrytëzimin e burimeve njerëzore nën drejtimin e tyre. Drejtuesit e departamenteve
monitorojnë shfrytëzimin me kosto eficiente të burimeve njerëzore dhe materiale si dhe të
drejtimit të operacioneve të përgjithshme në departamente. Drejtuesit e departamenteve i
nformojnë anëtarët e personelit të tyre për objektivat e punës dhe për të gjitha çështjet e
rëndësishme për administrimin e departamentit.

13.3 Drejtuesit e departamenteve miratojnë kërkesat për ndërprerje të përkohshme nga marrëdhëniet
e punës brënda një dite të personelit të tyre, për arsye personale ose pune. Drejtuesit e
departamenteve vendosin për ndarjen e punëve në njësitë dhe strukturat që drejtojnë.

13.4 Drejtuesit  e departamenteve përgjigjen për monitorimin e  përdorimit efikas të vlerave financiare
dhe materiale në ngarkim të strukturës që ata drejtojnë, si dhe kontrollojnë rregullisht zbatimin
e parimet administrative të administrimit të punëve me kosto të ulët.
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13.5 Në mungesë ose në pamundësi për ushtrimin e detyrave të tyre,  drejtuesit e departamenteve
përfaqesohen nga zëvendësdrejtuesi, sipas ndarjeve në Anekset 1 dhe 2 të këtyre rregullave.
Përveç kur janë autorizuar në mënyrë të veçantë në funksionin e zëvendësdrejtuesit, në mungesë
ose në pamundësi për ushtrimin e detyrave nga zëvendësdrejtuesi i departamentit, nëpunësi
më i vjetër në Bankën e Shqipërisë, në rangun vijues në atë departament, përfaqëson
departamentin apo njësinë sipas ndarjes në anekset 1 dhe 2 të këtyre rregullave. Në rastin kur
departamenti ka dy zëvendësdrejtues, drejtuesi lëshon autorizimin përkatës për
zëvendësdrejtuesin, që përfaqëson departamentin gjatë kohës që drejtuesi mungon.

NENI 14

Grupet e punësGrupet e punësGrupet e punësGrupet e punësGrupet e punës

14.1 Për studimin e çështjeve specifike dhe për trajtimin e çështjeve që ndikojnë në më shumë se një
departament, krijohen grupet e punës, të cilat përbëhen nga anëtarë të personelit të departamenteve
të ndryshme. Grupet e punës kanë një drejtues të grupit të punës.

14.2 Drejtuesi dhe anëtarët e grupit të punës propozohen nga drejtuesi i departamentit dhe miratohen
nga administratorët, sipas ndarjes së parashikuar në anekset 1 dhe 2 të këtyre rregullave. Me
krijimin e grupit të punës përcaktohet objektivi, detyrat specifike, koha e disponueshme dhe masa
e shpërblimit si dhe duhet të përcaktohet përbërja e grupit të punës. Për çështje specifike në grupin
e punës mund të ftohen edhe persona të tretë, jo anëtarë të personelit të Bankës së Shqipërisë.

NENI 15

Kontrolli i veprimtarisë së brendshmeKontrolli i veprimtarisë së brendshmeKontrolli i veprimtarisë së brendshmeKontrolli i veprimtarisë së brendshmeKontrolli i veprimtarisë së brendshme

Në kryerjen e veprimtarisë së kontrollit të brendshëm, inspektorëve të departamentit të Kontrollit duhet t‘i vihet
në dispozicion informacioni i plotë dhe i vërtetë si dhe të gjitha dokumentet që lidhen me objektin e kontrollit.
Inspektorët kanë të drejtë të inspektojnë të gjitha dokumentet e veprimtarisë së Bankës së Shqiperisë, që
përfshihen brenda mandatit të tyre kontrollues. Inspektorit nuk i njihet e drejta të nxjerrë udhëzime.

NENI 16

Linjat e raportimitLinjat e raportimitLinjat e raportimitLinjat e raportimitLinjat e raportimit

16.1 Me qëllim që të organizohet në mënyrë të përshtatshme veprimtaria e Bankës së Shqipërisë, linjat
e raportimit ndërtohen mbi bazën e komunikimit të shpejtë, të dokumentuar, të bashkëpunimit dhe
përfshirjes së strukturave sipas planit organizativ.

16.2 Linjat e raportimit në Bankën e Shqipërisë ndërtohen mbi bazën e hierarkisë sipas anekseve 1 dhe
2 të këtyre rregullave, sipas parimit të delegimit të kompetencave dhe të bashkëredimit e përfshirjes
së njësive të tjera të Bankës së Shqipërisë. Linjat e raportimit në Bankën e Shqipërisë zbatohen për
të gjithë korrespondencën.

16.3 Korrespondenca duhet të përgatitet në mënyrë të përmbledhur, të qartë, të plotë dhe e hartuar me
profesionalizëm. Korrespondenca strukturohet në mënyrë të tillë që përmbajtja e kryesore të jetë
qartësisht dhe e dukshme për lexuesin.

16.4 Linjat e raportimit dhe procesimi i postës në Bankën e Shqipërisë rregullohen me udhëzim të
Guvernatorit.
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NENI 17

Memorandumet me shkrimMemorandumet me shkrimMemorandumet me shkrimMemorandumet me shkrimMemorandumet me shkrim

17.1 Memorandum i shkruar përgatitet kur diskutohen çështje të rëndësishme dhe biseda telefonike si
dhe për çështje të tjera që duhet të trajtohen në mënyrë zyrtare. Në çdo rast, mbajtja e dokumentacionit
duhet të sigurojë vërtetësinë e ecurisë së çështjes.

17.2 Memorandumi duhet të shënojë emrin e autorit (në rast të memorandumeve të përbashkëta emrat
e autorëve) si dhe çdo referencë të departamentit(eve) në krye të anës së majtë. Në anën e djathtë
të fletës shënohet vendi dhe data. Poshtë vendit dhe datës, vendoset numri i telefonit të autorit dhe,
mundësisht, një numër reference e dosjes si dhe numri i skedarit në kompjuter  (numri i dokumentit).

17.3 Memorandumet adresohen dhe kalohen, në se është e duhur, nëpërmjet drejtuesit të
departamentit. Memorandumi qarkullohet për komentim dhe i kthehet autorit.

NENI 18

PPPPPosta në nisjeosta në nisjeosta në nisjeosta në nisjeosta në nisje

Përveç kur kërkesat e pritësit janë të ndryshme nga rregulli i përgjithshëm, korrespondenca për nisje
duhet të dërgohet në origjinal në zyrën e arshivës, e cila regjistron në ditar dokumentin në nisje, dhe
konfirmon shpërndarjen duke e dërguar materialin për nisje ne njesinë e postës.

NENI 19

KonfidencialitetiKonfidencialitetiKonfidencialitetiKonfidencialitetiKonfidencialiteti

Për ruajtjen e sekretit shtetëror dhe bankar si dhe për konfidencialitetin e korrespondencës, personeli i
Bankës së Shqipërisë zbaton rregullat përkatëse gjatë dhe pas kryerjes së detyrave.

NENI 20

Pushteti i nënshkrimitPushteti i nënshkrimitPushteti i nënshkrimitPushteti i nënshkrimitPushteti i nënshkrimit

Shkalla dhe kufijtë e përgjegjësisë së çdo anëtari të personelit të Bankës së Shqipërisë për nënshkrim,
kategorizohen dhe rregullohen nga rregullat përkatëse si më poshtë:

a) sipas strukturës dhe planit organizativ të parashikuar ne anekset 1 dhe 2 të këtyre
rregullave; dhe

b) sipas autorizimeve të posaçme të Guvernatorit në përputhje me rregullat përkatëse.

NENI 21

Regjistrimi i dokumenteveRegjistrimi i dokumenteveRegjistrimi i dokumenteveRegjistrimi i dokumenteveRegjistrimi i dokumenteve

21.1 Korrespondenca e regjistruar vendoset në dosje dhe arkivohet në  Arshivën e Bankës së
Shqipërisë.

21.2 Në Bankën e Shqipërisë mbahet një regjistër i përgjithshëm për regjistrimin dhe gjetjen e
korrespondencës.
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NENI 22

Të ndryshmeTë ndryshmeTë ndryshmeTë ndryshmeTë ndryshme

22.1 Kjo rregullore ka fuqi mbi aktet e tjera nënligjore të cilat rregullojnë të  njëjtat dispozita si ato të
përcaktuara në këto rregulla.

22.2 Kjo rregullore hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

Shkëlqim Cani

KRYETAR I KËSHILLIT MBIKËQYRËS


