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PËRMBLEDHJE E MBLEDHJES SË PARË TË KOMITETIT KOMBËTAR TË PAGESAVE 

(KKSP) 

 

E premte, datë 02 tetor 2015, nga ora 11.00 deri 13.30  

Selia Qendrore e Bankës së Shqipërisë  

 

A. Fjala hyrëse dhe konstituimi i Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave.  

1. Fjala hyrëse  

Mbledhja u hap me një fjalim përshëndetës të zj. Gjoni, Kryetare e Komitetit Kombëtar të Sistemit 

të Pagesave. Zj. Gjoni, pasi falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre në 

krijimin e kuadrit rregullativ për Komitetin, vuri theksin mbi rëndësinë e krijimit të këtij 

bashkëpunimi ndërinstitucional, në kuadër të materializimit të reformave në fushën e sistemeve të 

pagesave.  

 Më pas, fjalën e mori i ftuari special i këtij takimi, z. Massimo Cirasino, i cili është një nga 

personalitetet më të njohura në fushën e administrimit në praktikë të Infrastrukturës së Tregjeve 

Financiare dhe Linjave të Shërbimeve të Remitancave, të ndërlidhura me sistemet e pagesave.  Ai 

gjithashtu ka një eksperiencë të gjerë edhe në fushën e krijimit të strukturave për bashkëpunimin 

ndërinstitucional të sistemit të pagesave. 

2. Komitetet Kombëtare të Pagesave, eksperienca 
ndërkombëtare dhe rëndësia e tyre. 

Për informacion  

Paraqet: Banka Botërore   

Z. Massimo Cirasino- Administrator në praktikë i Infrastrukturës së Tregjeve Financiare dhe Linjave të 
Shërbimeve të Remitancave/Drejtues i Grupit për Zhvillimin e Sistemeve të Pagesave pranë Bankës 
Botërore, si një ekspert i mirënjohur në fushën e zhvillimit të sistemeve të pagesave dhe konsolidimit të 
bashkëpunimit ndërinstitucional, do të prezantojë eksperiencën ndërkombëtare mbi Komitetet 
Kombëtare të Pagesave.  
 
Pjesëmarrësit ftohen të zhvillojnë pyetje, diskutime në këtë kuadër. 

 

Konkluzionet: 

Z. Cirasino filloi prezantimin e tij duke theksuar rëndësinë që kanë sistemet e pagesave, si dhe 

faktin që kjo fushë nuk është shumë e njohur, si nga publiku i gjerë, ashtu edhe nga vetë 

pjesëmarrësit në treg. Në këtë kuadër, z. Cirasino solli shembuj konkretë nga eksperienca e tij 

shumëvjeçare në fushën e sistemeve të pagesave, duke filluar nga përfshirja e tij në Departamentin 

e Sistemeve të Pagesave pranë Bankës Qendrore të Italisë, e deri në pozicionin aktual pranë Bankës 

Botërore. 

Në vijim, ai foli mbi zhvillimin e sistemeve të pagesave dhe rëndësinë  e mbikëqyrjes së 

infrastrukturave, në sajë të këtyre zhvillimeve. Për më shumë, z. Cirasino theksoi masat e marra nga 

institucionet ndërkombëtare për mbikëqyrjen e sistemeve të pagesave pas krizës financiare globale 

dhe më konkretisht “Parimet e Infrastrukturës së Tregjeve Financiare CPSS-IOSCO” pranë Bankës 

për Rregullime Ndërkombëtare. Kështu, duke theksuar rolin e rëndësishëm që luajtën sistemet e 

pagesave në amortizimin e problemeve të gjeneruara nga kriza në funksionimin e tregjeve 

financiare, ai vijoi me rëndësinë që ka mbikëqyrja në mënyrë efikase e këtyre infrastrukturave. Për 

sa më sipër, dhe bazuar në vrojtime periodike të cilat prodhon Banka Botërore në nivel global, ai 

theksoi se Bankat Qendrore po shtrijnë gjithnjë e më shumë mbikëqyrjen e tyre edhe në sistemet 
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me vlerë të vogël, përtej atyre me vlerë të madhe, të cilat mund të karakterizohen si arteria 

kryesore e shkëmbimeve financiare.   

Me qëllim, krijimin e një ideje sa më të qartë mbi mbikëqyrjen e sistemeve të pagesave, z. Cirasino 

bëri një shpjegim të detajuar lidhur me ndryshimin ndërmjet mbikëqyrjes bankare dhe asaj të 

sistemeve të pagesave. Në këtë kuadër z.Cirasino theksoi se, në kundërshtim me mbikëqyrjen 

bankare e cila fokusohet në shëndetin financiar të një institucioni të caktuar, mbikëqyrja e 

sistemeve të pagesave qëndron në një këndvështrim më makro, duke u përqendruar në sigurinë 

dhe efikasitetin e sistemit në tërësi, dhe jo të pjesëmarrësve në sistem (institucioneve individuale).  

Duke vijuar me  rolin  që ka mbikëqyrja e sistemeve të pagesave, z. Cirasino shpjegoi rëndësinë që 

ka bashkëpunimi me aktorët e tregut për arritjen e një mbikëqyrjeje sa më efikase. Në këtë drejtim, 

ai theksoi se rregullatorët dhe rregullat në zbatim, nuk veprojnë në një ambient të izoluar, por 

përkundrazi në një ambient tepër ndërveprues dhe që, në mënyrë të vazhdueshme, përballet me 

sfida të reja në kuadër të zhvillimit të infrastrukturave dhe përfshirjes së aktorëve të rinj në fushë. 

Në këtë kuadër, z. Cirasino theksoi si jetike krijimin e strukturave të bashkëpunimit 

ndërinstitucional.  

Për më tepër, duke iu referuar sërish statistikave të krijuara nga vrojtimet e Bankës Botërore për 

fushën e sistemeve të pagesave, ai theksoi se vihet re që gjithnjë e më shumë po krijohen forma të 

ndryshme të bashkëpunimit ndërinstitucional të konsoliduar, nëpërmjet krijimit të komiteteve. Në 

këtë drejtim, z. Cirasino theksoi se krijimi i një komiteti të tillë, bazuar në një kuadër ligjor është 

tepër efikas, por gjithmonë duhet të ruhet fleksibiliteti i rregullave të parashikuara në ligj, me 

qëllim akomodimin e zhvillimeve të mundshme të tregut. Në këto kushte, zgjidhja e krijuar në 

kuadrin shqiptar, vlerësohet të jetë tepër fleksibël, nëse marrim parasysh hapësirat e krijuara nga 

ligji, i cili jep vetëm të drejtën e krijimit të komitetit duke lejuar rregullimin e çështjeve si përbërja, 

misioni dhe procedurat, nëpërmjet akteve nënligjore.  

Gjithashtu, përfaqësuesi i Bankës Botërore theksoi rëndësinë e kombinimit, në përbërjen e 

Komitetit, të strukturave vendimmarrëse nga institucionet pjesëmarrëse, e shoqëruar edhe me 

eksperiencën teknike të fushës, e cila mund të materializohet nëpërmjet krijimit të grupeve të 

punës nga Komiteti. Në përfundim, z. Cirasino theksoi se  Komiteti mund të luajë një rol thelbësor 

për krijimin e një vizioni afatgjatë mbi zhvillimin e sistemeve të pagesave. 

3. Miratimi i procedurave të sekretariatit,  stemës identifikuese 
të KKSP-së dhe projekt-strategjisë së KKSP-së 

Për diskutim  

Paraqet: Banka e Shqipërisë   

Kryetari i KKSP-së, zj. Elisabeta Gjoni do të ftojë pjesëmarrësit për të diskutuar mbi miratimin ose 
përmirësimin e procedurave mbi funksionimin e sekretariatit, dhe përzgjedhjen e një nga stemave 
identifikuese të KKPS-së të propozuara nga BSh, krijimin e një faqeje të posaçme interneti për KKSP-në, 
si edhe materialeve të cilat do të publikohen në të. Gjithashtu, parashikohet të diskutohet edhe 
projekt-strategjia e KKSP-së, me qëllim miratimin ose përmirësimin e mëtejshëm të saj.  
 
Dokumente mbështetëse nga Banka e Shqipërisë: projekt-strategjia, projekt-rregullorja e sekretariatit, 
projekte të stemës. 

 

 Konkluzionet: Në vijim të pjesës së parë takimit, zj. Gjoni hodhi për diskutim disa çështje në lidhje 

me rregullat dhe procedurat e Komitetit. Në këtë kuadër, kryetarja pasi bëri një prezantim të 

shkurtër të rregullores për funksionimin e Komitetit, kryesisht mbi qëllimin, pjesëmarrjen dhe 

funksionet, kërkoi nga pjesëmarrësit që të jepnin propozimet e tyre për rishikime të mundshme. Në 

mungesë të propozimeve për ndryshim, pjesëmarrësit ranë dakord të vijojnë funksionimin mbi 

bazën rregullative aktuale.  
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Gjithashtu, gjatë mbledhjes u diskutua edhe një dokument mbi detajimin e mëtejshëm të detyrave 

dhe procedurave të sekretariatit, i cili u miratua me dakordësinë e të gjithë pjesëmarrësve.   

Në vijim, zj. Gjoni propozoi gjithashtu krijimin e një faqeje zyrtare interneti për Komitetin brenda 

faqes së Bankës së Shqipërisë, ku përmbajtja dhe dokumentacioni i publikuar në të, do të vendosej 

së bashku me institucionet pjesëmarrëse. Në këtë kuadër kryetarja, me dakordësinë edhe të 

pjesëmarrësve, ngarkoi sekretariatin me krijimin e një propozimi konkret dhe shqyrtimin e tij me 

pjesëmarrësit e komitetit.  

Gjithashtu, gjatë mbledhjes u diskutua dhe krijimi i një steme identifikuese për Komitetin, e cila do 

të shërbente vetëm për funksione të brendshme të Komitetit dhe nuk do të ishte një  stemë (logo) 

e regjistruar. Pjesëmarrësit, pasi u prezantuan me pesë stemat e propozuara nga Banka e 

Shqipërisë, ranë dakord që të dërgonin sugjerimet dhe preferencat e tyre nëpërmjet sekretariatit.  

Në të njëjtën linjë, pas një prezantimi të përmbledhur të projekt-strategjisë së hartuar nga 

kryetarja, pjesëmarrësit ranë dakord të njiheshin më në hollësi me këtë dokument dhe të shprehnin 

sugjerimet dhe ndryshimet nëpërmjet sekretariatit, i cili në përfundim të procesit të reflektimit të 

komenteve, do të dërgonte variantin përfundimtar pranë pjesëmarrësve, si dhe do të merrte masa 

për publikimin e këtij dokumenti në faqen e internetit të Komitetit.  

B. Zhvillimet në Sistemet dhe Instrumentet e Pagesave dhe perspektiva për të ardhmen.  
 
Pjesa e dytë e mbledhjes së Komitetit, u hap me një prezantim të përgjithshëm mbi sistemet e 
pagesave, rolin e Bankës së Shqipërisë dhe iniciativat e saj në të ardhmen, i cili shërbeu si pikënisje 
për diskutime dhe sugjerime midis pjesëmarrësve.   
 

4. Infrastruktura e pagesave-Zhvillimet dhe perspektiva në të 
ardhmen 

Për diskutim  

Paraqet: Banka e Shqipërisë  
Paraqet: Shoqata Shqiptare e 
Bankave  
 

a. Infrastruktura e sistemit te pagesave dhe roli i Bankës së Shqipërisë – Zj. Anjeza Beja- 
Drejtor i Departamentit të Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit dhe Financës  
prezanton një panoramë të përmbledhur mbi arkitekturën e infrastrukturës ekzistuese të 
pagesave në Shqipëri, si dhe rolin e Bankës së Shqipërisë në zhvillimin dhe operimin e 
kësaj infrastrukture (AIPS, AECH). 

b. Diskutime mbi zhvillimin e infrastrukturës nga ana e aktorëve të tregut - Z. Christian 
Canacaris – Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Bankave do të diskutojë mbi nevojat e tregut 
për zhvillimin e infrastrukturave të reja dhe mënyrën e krijimit të tyre në praktikë. 

 
Dokumente mbështetës dhe informues Banka e Shqipërisë, prezantim në PowerPoint. 

 

 
Konkluzionet: Në prezantimin e mbajtur nga Banka e Shqipërisë, u analizuan zhvillime të sistemeve të 

pagesave në Shqipëri, duke pasur në fokus zhvillimet e sistemeve AIPS, AECH dhe AFISaR, të cilët 

operohen dhe administrohen nga Banka e Shqipërisë. Nga analiza e këtyre zhvillimeve në rrafshin 

rajonal, u nënvizua përdorimi relativisht i ulët i sistemeve nga publiku në terma krahasimorë, duke 

nënkuptuar se në ekonominë shqiptare ka një përdorim të ulët të pagesave ndërbankare.  

Gjithashtu, gjatë prezantimit u theksua fakti se sistemet të cilët operojnë në tregun shqiptar, 

akomodojnë nevojat e shlyerjes dhe klerimit të monedhës vendase, në një kohë që pagesat në valutë 
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brenda vendit, të cilat zënë një pjesë të konsiderueshme të shkëmbimeve në ekonomi, kryhen 

nëpërmjet bankave korrespondente.  

Në përfundim të këtij prezantimi, u paraqitën edhe prioritetet e Bankës së Shqipërisë në lidhje me 

infrastrukturën, të cilat konsistonin kryesisht në rregullimin dhe mbikëqyrjen e operatorëve privatë të 

sistemeve të pagesave dhe shtëpive të klerimit të pagesave, në sajë të liberalizimit të tregut nëpërmjet 

ligjit 133/2013, datë 29.04.2013 “Për Sistemin e Pagesave”.   

Pas përfundimit të prezantimit nga ana e Bankës së Shqipërisë, fjalën e mori kryetari i Shoqatës 

Shqiptare të Bankave, z. Christian Canacaris. Kryetari i Shoqatës theksoi rëndësinë që ka ekzistenca e 

një Komiteti për nxitjen e sigurisë dhe efikasitetit të sistemeve të pagesave dhe zhvillimet e mëtejshme 

në fushë. Z. Canacaris theksoi nismat e ndërmarra nga sistemi bankar në këtë kuadër, por theksoi se 

mbeten ende hapësira të konsiderueshme për përmirësim në të ardhmen.  

Në këtë kuadër, z. Canacaris përmendi kostot e larta që mbart ekonomia shqiptare për klerimin dhe 

shlyerjen e pagesave brenda vendit në valutë, nëpërmjet bankave korrespondente. Në këtë kuadër, z. 

Canacaris propozoi hulumtimin e mundësive për krijimin e një shtëpie klerimi në euro.  

Në mbështetje të këtij propozimi edhe nga pjesëmarrësit e tjerë, u ra dakord për ngritjen e një grupi 

pune, me qëllim analizimin e kostove dhe përfitimeve nga krijimi i një infrastrukture të tillë, si edhe 

mundësitë e akomodimit të shlyerjes për shtëpinë e klerimit.  

Në vijim të fjalës së tij Kryetari i Shoqatës theksoi rëndësinë e sistemit bankar në promovimin e 

instrumenteve inovative dhe kanaleve të reja të përdorimit të tyre. Në këtë këndvështrim, z. Canacaris, 

duke theksuar se zgjidhjet në këtë drejtim janë më efikase kur krijohen nga institucionet bankare, 

përmendi shembuj konkret të zgjerimit të pranisë së sistemit bankar, duke propozuar krijimin e degëve 

të lëvizshme. Kjo nismë u mirëprit dhe inkurajua nga anëtarët e Komitetit, si edhe nga përfaqësuesi i 

Bankës Botërore.  

5. Instrumentet e pagesave dhe zhvillimi i tyre në sajë të 
inovacioneve në Teknologjinë e Informacionit 

Për diskutim  

Paraqet: Banka e Shqipërisë  
Paraqet: Ministria e 
Inovacionit dhe Administratës 
Publike  
Paraqet: Shoqata Shqiptare e 
Bankave 

a. Instrumentet e pagesave në Shqipëri  – Zj. Anjeza Beja- Drejtor i Departamentit të Sistemeve 
të Pagesave dhe i Kontabilitetit dhe Financës, do të mbajë një prezantim  të përmbledhur mbi  
instrumentet e pagesave në Shqipëri, si edhe masat e synuara nga Banka e Shqipërisë me 
qëllim rritjen e efikasitetit. Masat e sipërcituara synojnë nxitjen e përdorimit të instrumenteve 
të pagesave, në kuadër të reduktimit të parasë fizike në ekonomi.  

b. Teknologjia e informacionit dhe zhvillimi i instrumenteve të pagesave.-Zj. Milena Harito-
Ministër i Inovacionit dhe Administratës Publike, do të prezantojë nismat e qeverisë shqiptare 
me qëllim modernizimin e shërbimeve qeveritare, në sajë të zhvillimeve më të fundit në 
fushën e Teknologjisë së Informacionit.  

c. Hapësirat për përmirësim të instrumenteve të pagesave  – Zj. Najada Xhaxha, Kryetare e 

Komitetit të Pagesave pranë Shoqatës Shqiptare të Bankave, do të elaborojë  mundësitë e 

rritjes së efikasiteti të instrumenteve të pagesave, nëpërmjet standardizimit të procedurave 

dhe nxitjes së procesimit automatik të këtyre instrumenteve, si edhe mundësitë e përdorimit 

në nivel ndërbankar (debitim direkt për pagesat e faturave të kompanive utilitare dhe pagesa 

të tjera periodike në favor të qeverisë). 

            Dokument mbështetës dhe informues nga Banka e Shqipërisë,  prezantim në PowerPoint. 
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Konkluzionet: Për të krijuar një bazë sa më efikase  diskutimesh, në kuadër të zhvillimeve të 

instrumenteve të pagesave në tregun shqiptar, Banka e Shqipërisë solli një panoramë të 

përgjithshme të instrumenteve ekzistuese, ofruesve të këtyre shërbimeve dhe përdorimit të tyre 

nga publiku.  Sërish, perspektiva rajonale e përdorimit të instrumenteve të pagesave diktoi një 

përdorim të ulët të instrumenteve të pagesave elektronike në Shqipëri. Me qëllim promovimin e 

mëtejshëm të instrumenteve elektronike, në kuadër të reduktimit të përdorimit të parasë fizike në 

ekonomi, Banka e Shqipërisë prezantoi nismat e saj në këtë drejtim. Më konkretisht, për arritjen e 

qëllimit të lartpërmendur, Banka e Shqipërisë ka si prioritet zbatimin e Direktivës së Bashkimit 

Evropian “Për Shërbimet e Pagesave në Tregun e Brendshëm”. Gjithashtu, në këtë drejtim Banka e 

Shqipërisë në bashkëpunim të ngushtë me Bankën Botërore po punon për matjen e kostove të 

përdorimit të instrumenteve të pagesave në ekonominë shqiptare, me qëllim final hartimin e një 

strategjie gjithëpërfshirëse për reduktimin e këtyre kostove dhe nxitjen e efikasitetit të 

instrumenteve elektronike të pagesave.   

 

Në vijim të mbledhjes, fjalën e mori zj. Harito, Ministër i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën 

Publike, e cila shprehu kënaqësinë për pjesëmarrjen në këtë  Komitet. Zj. Ministre vlerësoi se krijimi 

i këtij Komiteti do të kontribuojë në mënyrë të qenësishme në bashkërendimin e veprimeve të 

aktorëve, në kuadër të përdorimit të instrumenteve të pagesave në përgjithësi dhe në shërbimet 

qeveritare në veçanti. Në këtë drejtim zj. Harito theksoi se Ministria e Inovacionit dhe 

Administratës Publike në veçanti, por dhe qeveria në përgjithësi, ka përcaktuar si prioritet 

përmirësimin e shërbimeve të ofruara, ku lehtësimi i mënyrës së pagesave është një nga zërat 

kryesorë. Në këtë kuadër, zj. Harito prezantoi nismat e qeverisë, të cilat lidhen me krijimin e një 

portali unik për kryerjen e pagesave për shërbimet qeveritare –Projekti e-Albania. Për më shumë, 

zj. Harito përmendi nismat e ndërmarra nga Ministria në kuadër të shtrirjes së këtyre shërbimeve 

edhe në atë pjesë të popullsisë, e cila nuk ka akses në shërbime bankare, nëpërmjet bashkëpunimit 

me disa institucione financiare jobanka.   

 

Në përfundim të fjalës së saj, Ministrja Harito shprehu angazhimin e plotë të Ministrisë të cilën ajo 

drejton, për të  bashkëpunuar dhe bashkërenduar veprimet/ nismat/ programet në fushën e 

sistemeve të pagesave.  

 

Duke theksuar rëndësinë që ka numri i identifikimit personal të gjendjes civile, në nxitjen e 

procesimit automatik të pagesave elektronike dhe shmangien e gabimeve, anëtarët shprehën 

interesin që sistemit bankar t’i krijohet mundësia për të pasur akses në regjistrin elektronik të 

gjendjes civile. Në këtë drejtim, zj. Gjebrea, Zëvendësministre informoi pjesëmarrësit në lidhje me 

projektin e iniciuar nga Ministria e Punëve të Brendshme në këtë drejtim, i cili parashikohet të 

finalizohet në fillim të vitit 2016.  Për më shumë, zj. Gjebrea u angazhua të përcillte pranë 

drejtuesve të projektit, interesin e Komitetit në lidhje me këtë projekt. Gjithashtu, anëtarët ranë 

dakord që, me finalizimin e projektit të Ministrisë së Brendshme, të ngrihej një grup pune për 

analizimin e mundësive të shfrytëzimit të informacionit të krijuar, si edhe identifikimin e 

problematikave që mund të krijohen nga ky përdorim.   

 

Në vijim të mbledhjes, zj. Xhaxha, kryetare e Komitetit të Pagesave pranë Shoqatës së Bankave, 

përcolli propozimet e sistemit bankar në kuadër të nxitjes së efikasitetit të instrumenteve të 

pagesave. Propozimet e zj. Xhaxha u fokusuan në krijimin e një skeme për debitimin direkt 

ndërbankar dhe standardizimin e urdhërpagesës, me qëllim nxitjen e procesimit automatik të 

pagesave.  

 



6 
 

Në lidhje me skemën e debitimit direkt, zj. Xhaxha pasi shpjegoi përfitimet e tregut në këtë drejtim, 

paraqiti edhe një propozim konkret mbi mundësinë e krijimit të kësaj skeme. Nga diskutimet midis 

anëtarëve, u konkludua se ndërhyrjet kryesore në lidhje me realizimin e këtij projekti, konsistojnë 

kryesisht në krijimin e bazës rregullative në zbatim, si dhe në një bashkëpunim të ngushtë me 

kompanitë utilitare, me qëllim bashkërendimin e veprimeve në nivel tregu. Në këtë kuadër, rol të 

qenësishëm në drejtim të bashkëpunimit me këto kompani, vlerësohet të luajë Ministria e 

Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes, si rregullatori i fushës.  

 

Në përfundim të këtij diskutimi, Kryetarja e Komitetit, zj. Gjoni, propozoi krijimin e grupeve të 

punës për realizimin e dy projekteve të propozuara nga Shoqata e Bankave.  

 

C. Të tjera dhe përmbledhje e projekt-rekomandimeve të KKSP-së  

13.15-13.30 

6. Diskutime mbi tematika të cilat nuk janë parashikuar në 
program.  

Për diskutim  

Paraqet: Sekretariati 

Pjesëmarrësit ftohen të diskutojnë mbi çështje me interes për KKSP-në, të cilat nuk janë parashikuar në 
këtë program.  

    Sekretariati prezanton projekt-rekomandimet e KKSP-së nga mbledhja e tij e parë. 
 

 

Rekomandimet:  

 

1. Studimi i mundësive për krijimin e një shtëpie klerimi në euro: Ngritja e një grupi pune për 

zhvillimin e një ankete në lidhje me kostot e bankave për klerimin dhe shlyerjen e transaksioneve 

në euro si dhe;  

 

2. Krijimi i një skeme për debitimin direkt ndërbankar. Ngritja e një grupi pune midis Bankës së 

Shqipërisë dhe Shoqatës Shqiptare të Bankave, për krijimin e termave të referencës dhe kuadrit 

rregullativ të nevojshëm. Për këtë projekt nevojitet edhe bashkëpunimi me kompanitë utilitare; 

 

 

3. Standardizimi i urdhërpagesës. Ngritja e një grupi pune me pjesëmarrës nga Banka e 

Shqipërisë dhe Shoqata Shqiptare e Bankave për standardizimin e urdhërpagesave, me qëllim 

krijimin e bazave për procesimin automatik të pagesave; 

 

4. Bashkëpunim ndërinstitucional për krijimin e një projekt-akti, në lidhje me transpozimin e 

Direktivës “Për shërbimet e Pagesave”;  

 

5. Zgjerimi i pjesëmarrjes në mbledhjen e KKSP-së: Pjesëmarrje e institucioneve financiare 

jobanka për pagesa, operatorët privatë për sistemet e pagesave.  

 

7. Takimi i radhës i KKSP-së  Për diskutim  

Paraqet: Pjesëmarrësit  

Pjesëmarrësit ftohen të diskutojnë mbi datën e organizimit të mbledhjes së radhës, si edhe mbi 
rekomandimet e pjesëmarrësve.   
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Në lidhje me takimin e ardhshëm të KKSP-së, u ra dakord që të organizohej brenda muajit shkurt të vitit 

2016. Në këtë takim do të shihet mundësia e zgjerimit të pjesëmarrjes edhe nga aktorë të tjerë të tregut, si 

institucionet financiare jobanka për shërbime pagesash dhe operatorët privatë të rëndësishëm të 

sistemeve të pagesave.  

 

Pjesëmarrësit në takim:  

Elisabeta GJONI, Banka e Shqipërisë (Kryetar) 

Milena HARITO, Ministria e Inovacionit (Anëtar) 

Adela XHEMALI, Ministria e Financave (Anëtar) 

Enkelejda SHEHI, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiarë (Anëtar) 

Elona GJEBREA, Ministria e Punëve të Brendshme (Anëtar) 

Christian CANACARIS, Shoqata Shqiptare e Bankave (Anëtar) 

Najada XHAXHA, Shoqata Shqiptare e Bankave (Anëtar) 

Anjeza BEJA, Banka e Shqipërisë (Anëtar) 

Donald DURAJ, Banka e Shqipërisë (Anëtar) 

Deniz DERALLA, Banka e Shqipërisë (Anëtar) 

  

 


