
Aneksi 1. Programi i Transparencës së Bankës së Shqipërisë 
 
Programi i transparencës së Bankës së Shqipërisë është hartuar dhe publikuar në përputhje me nenin 7, të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”. 
 
Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparent veprimtarinë e punës së Bankës së Shqipërisë, përmes paraqitjes së detajuar të tij dhe 
lehtësisht të kuptueshme në faqen zyrtare www.bankofalbania.org , si dhe përmes prezantimit në mjediset e pritjes së publikut.   
 
Përditësimi i Programit të Transparencës për Bankën e Shqipërisë  do të vijojë në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”. 
 
 
Kategoritë e 
informacion
it publik  pa 
kërkesë 

Baza 
ligjore 

Dokumen
ti/ 
Përmbajtj
a 

Afati kohor 
për publikim 

Mënyra e publikimit Struktura 
përgjegjëse 

Përshkrim i 
strukturës 
organizative
, 
funksioneve 
dhe 
detyrave të 
autoritetit 
publik. 

Neni 
7/1/a/
d 

Struktura 
miratuar 
me 
Vendim të 
Këshillit 
Mbikëqyr
ës të 
Bankës së 
Shqipërisë 
  
 
Funksione
t  

Pas 
miratimit 
nga Këshilli 
Mbikëqyrës 
 

Në faqen zyrtare  në Rubrikën “Rreth nesh/Struktura” 
http://www.bankofalbania.org/web/Struktura_4_1.php 
 
Në faqen zyrtare  në Rubrikën “Rreth Bankës” 
https://www.bankofalbania.org/web/Fjala_Pershendetese_338_1.php 
 
Në faqen zyrtare në Rubrikën “Edukimi/Banka qendrore” 
https://www.bankofalbania.org/web/BSH_ne_pak_fjale_6002_1.php 
 
Në faqen zyrtare në Rubrikën “Rreth Bankës/funksionet” 
https://www.bankofalbania.org/web/Funksionet_e_Bankes_se_Shqiperise_7407_1.php 
 
 
 
 

Kabineti i 
Guvernatorit, 
Sekretariati i 
Këshillit 
Mbikëqyrës, 
Departamenti 
i Kërkimeve 
 

http://www.bankofalbania.org/
http://www.bankofalbania.org/web/Struktura_4_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Fjala_Pershendetese_338_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/BSH_ne_pak_fjale_6002_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Funksionet_e_Bankes_se_Shqiperise_7407_1.php


Akte 
ndërkombët
are 
ligje; 
akte 
nënligjore; 
dokument 
politikash; 
dokument 
tjetër. 

Neni 
7/1/b 
  
  
  
  

Ligje 
  
Akte 
Nënligjore 
  
Kodi i 
Etikës 
   
Dokumen
t 
Politikash 

Pas botimit 
në Fletoren 
Zyrtare/Bule
tinin Zyrtarë 
të Bankës së 
Shqipërisë  
  
  
  
  
 

Në faqen zyrtare në Rubrikën “Legjislacioni” 
http://www.bankofalbania.org/web/Legjislacioni_45_1.php 
 
 
Në faqen zyrtare në rubrikën Botime/Buletini Zyrtar 
http://www.bankofalbania.org/web/Buletinit_zyrtar_i_Bankes_se_Shqiperise_2613_1.p
hp 
 
Në faqen zyrtare në rubrikën “Rreth nesh/Rregulla administrative” 
http://www.bankofalbania.org/web/rregulla_adiministrative_te_BSH_2835_1.php 
 
 

Kabineti i 
Guvernatorit, 
Departamenti 
Juridik, 
Departamenti 
i Kërkimeve 
 

Informacion 
për 
procedurat 
që duhen 
ndjekur për 
të bërë një 
kërkesë për 
informim, 
adresën 
postare dhe 
elektronike 
për 
depozitimin 
e kërkesave 
për 
informim, si 
dhe 
procedurat 
e ankimit të 
vendimit 
përkatës. 
  

Neni 
7/1/c/
g 

Format 
kërkese 
  
  
  
Adresë 
postare 
 
Adresë e-
maili 
  

Pas 
miratimit të 
Programit të 
Transparenc
ës. 
Menjëherë 
në rast 
ndryshimes
h. 
  

  
  
Në faqen zyrtare në Rubrikën “Programi i Transparencës” 
https://www.bankofalbania.org/web/Programi_i_Transparences_7485_1.php 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Kabineti i 
Guvernatorit 
 

Të dhëna 
për 
vendndodhj
en e zyrave 
të 

Neni 
7/1/ç 

   Në faqen zyrtare në Rubrikën "Kontakte” 
http://www.bankofalbania.org/web/Na_kontaktoni_5268_1.php 
 
  
Në faqen zyrtare në Rubrikën  "Programi i Transparencës/Koordinatori” 

Kabineti i 
Guvernatorit 
 

http://www.bankofalbania.org/web/Legjislacioni_45_1.php
http://www.bankofalbania.org/web/Buletinit_zyrtar_i_Bankes_se_Shqiperise_2613_1.php
http://www.bankofalbania.org/web/Buletinit_zyrtar_i_Bankes_se_Shqiperise_2613_1.php
http://www.bankofalbania.org/web/rregulla_adiministrative_te_BSH_2835_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Programi_i_Transparences_7485_1.php
http://www.bankofalbania.org/web/Na_kontaktoni_5268_1.php


autoritetit 
publik, 
orarin e 
punës, 
emrin dhe 
kontaktet 
e 
koordinator
it për të 
drejtën e 
informimit. 
  

 
 

Përshkrim 
i 
procedurave 
të zgjedhjes, 
kompetenca
ve të 
funksionarë
ve të lartë 
dhe 
procedura e 
ndjekjes për 
marrjen e 
vendimeve.  

Neni 
7/1/d 
  

Ligji për 
BSH 

  Në faqen zyrtare në rubrikën “Legjislacioni/Ligji për Bankën e Shqipërisë” 
https://www.bankofalbania.org/web/Ligj_nr_8269_date_23_12_1997_Per_Banken_e_
Shqiperise_204_1.php?kc=0,28,0,0,0 
 
 
Në faqen zyrtare në rubrikën “Rreth Bankës/Guvernatori” 
http://www.bankofalbania.org/web/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_1760_1.php 
 
Në faqen zyrtare në rubrikën “Rreth Bankës/Këshilli Mbikëqyrës” 
https://www.bankofalbania.org/web/Keshilli_Mbikqyres_i_Bankes_se_Shqiperise_5_1.
php 

Kabineti i 
Guvernatorit, 
Departamenti 
Juridik, 
Sekretari i 
Këshillit 
Mbikëqyrës 
 

Mekanizmat 
monitorues; 
raporte  aud
iti; 
dokumentet 
me tregues 
performanc
e 

Neni7
/1/ 
dh 

  
Rezolutë e 
Kuvendit 
të 
Shqipërisë 
 
Strategjia 
e 

Menjëherë 
pas dërgimit 
të Rezolutës 
në BSH. 
  
Pas 
miratimit 
nga Këshillit 

Në faqen zyrtare në rubrikën “Botime/Raporti Vjetor” 
https://www.bankofalbania.org/web/Raporti_Vjetor_2611_1.php 
 
Në faqen zyrtare në rubrikën “Strategjia” 
https://www.bankofalbania.org/web/Strategjia_afatmesme_e_zhvillimit_te_Bankes_se
_Shqiperise_2016_2018_7369_1.php 
 
Në faqen zyrtare të Kontrollit të Lartë të Shtetit/Raporte Auditimi 

Kabineti i 
Guvernatorit 

https://www.bankofalbania.org/web/Ligj_nr_8269_date_23_12_1997_Per_Banken_e_Shqiperise_204_1.php?kc=0,28,0,0,0
https://www.bankofalbania.org/web/Ligj_nr_8269_date_23_12_1997_Per_Banken_e_Shqiperise_204_1.php?kc=0,28,0,0,0
http://www.bankofalbania.org/web/Guvernatori_i_Bankes_se_Shqiperise_1760_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Keshilli_Mbikqyres_i_Bankes_se_Shqiperise_5_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Keshilli_Mbikqyres_i_Bankes_se_Shqiperise_5_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Raporti_Vjetor_2611_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Strategjia_afatmesme_e_zhvillimit_te_Bankes_se_Shqiperise_2016_2018_7369_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Strategjia_afatmesme_e_zhvillimit_te_Bankes_se_Shqiperise_2016_2018_7369_1.php


  Zhvillimit 
të Bankës 
së 
Shqipërisë 
2016-
2018 

Mbikëqyrës. 
  
  
  
 

http://www.klsh.org.al/web/Buletini_i_Auditimeve_80_1.php 
 
Në faqen zyrtare të Kuvendit/Rezoluta për veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë 
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/102-2016.pdf 
 

Buxheti Neni 
7/1/e 

Buxheti 
  
  
  
Raport 
Vjetor 
  
  
  
  

Pas 
publikimit të 
Rezolutës së 
Kuvendit të 
Shqipërisë 
për BSH. 

  
Në faqen zyrtare në rubrikën Botime/Raporti Vjetor  
http://www.bankofalbania.org/web/Raporti_Vjetor_2611_1.php 
 
 
Në faqen zyrtare në rubrikën “Botime/Raporti Mujor Statistikor” 
https://www.bankofalbania.org/web/Raporti_statistikor_shqip_3254_1.php 
 

  
 Kabineti i 
Guvernatorit, 
Departamenti 
i Kërkimeve, 
Sekretari i 
Këshillit 
Mbikëqyrës 

Informacion 
për 
procedurat 
e 
prokurimit. 

Neni 
7/1/ë 

Regjistri  Përditësohet   Në faqen zyrtare në rubrikën “Rreth Bankes/Njoftime per tendera” 
 
https://www.bankofalbania.org/web/Tenderat_63_1.php 
 
Në faqen zyrtare në rubrikën Botime/Buletini Zyrtar” 
https://www.bankofalbania.org/web/Buletinit_zyrtar_i_Bankes_se_Shqiperise_2613_1.
php 
 
 
 
 

Kabineti i 
Guvernatorit, 
Departamenti 
i 
Administrimit
, 
Departamenti 
i Kërkimeve 

Shërbimet e 
autoritetit 
për 
publikun. 

Neni 
7/1/f 

  
  
  
 

  Në faqen zyrtare në menunë Kryesore, informacioni i publikuar është ndarë sipas 
kategorive “Lexues, gazetar, student, nxënës e mësues” 
 
https://www.bankofalbania.org/web/Miresevini_ne_faqen_e_Bankes_se_Shqiperise_51
86_1.php 
 
 

Kabineti i 
Guvernatorit 
 

Paraqitja e 
mendimeve 
në hartimin 
e p/akteve, 
etj. 

Neni 
7/1/gj 

Projekt 
Akte 

Pas 
përfundimit 
të hartimit 
të  p/aktit. 

Në faqen zyrtare në rubrikën “Mbikëqyrja/Projekt rregullore për opinion” 
https://www.bankofalbania.org/web/Projekt_rregullore_6493_1.php 
 
 

 Kabineti i 
Guvernatorit, 
Departamenti 
i Mbikëqyrjes 
 

Mbajtja e 
dokumentac

Neni 
7/1/h 

Protokoll 
/Arkiva 

 Rregullorja e brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin e shërbimit të arkiv – 
protokollit në Bankën e Shqipërisë” 

Kabineti i 
Guvernatorit, 

http://www.klsh.org.al/web/Buletini_i_Auditimeve_80_1.php
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/102-2016.pdf
http://www.bankofalbania.org/web/Raporti_Vjetor_2611_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Raporti_statistikor_shqip_3254_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Tenderat_63_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Buletinit_zyrtar_i_Bankes_se_Shqiperise_2613_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Buletinit_zyrtar_i_Bankes_se_Shqiperise_2613_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Miresevini_ne_faqen_e_Bankes_se_Shqiperise_5186_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Miresevini_ne_faqen_e_Bankes_se_Shqiperise_5186_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Projekt_rregullore_6493_1.php


ionit  Departamenti 
i Burimeve 
Njerëzore 

Regjistri i 
kërkesave 
dhe 
përgjigjeve, 
sipas nenit 
8 
të këtij ligjit 
nr.119/2014
. 
  

Neni 
7/1/i 

Tabelë Pas 
miratimit të 
"Programit 
të 
Transparenc
ës. 

Në faqen zyrtare në Rubrikën “Regjistri i kërkesave dhe i përgjigjeve” 
 
 

Kabineti i 
Guvernatorit 
 

Informacion
e dhe 
dokumente 
që kërkohen 
shpesh. 
  

Neni 
7/1/k 

Kuadri 
Ligjor 
  
  
Njoftime 
për shtyp  
 
Statistika 
 
Publikime 
  

  Në faqen zyrtare në Rubrikën “Botime” 
http://www.bankofalbania.org/web/Raporti_Vjetor_2611_1.php 
 
Në faqen zyrtare në rubrikën “Statistika” 
http://www.bankofalbania.org/web/Statistika_230_1.php 
 
Në faqen zyrtare në rubrikën “Shtypi” 
https://www.bankofalbania.org/web/Njoftime_per_shtyp_te_Bankes_se_Shqiperise_27
91_1.php 
 

Kabineti i 
Guvernatorit, 
Departamenti 
i Kërkimeve,  
Departamenti 
i Statistikave 
Financiare 

Informacion
e të tjera  të 
dobishme 

Neni 
7/1/l 

Historiku, 
misioni, 
objektivat 
  
  
  
Bashkëpu
nimi 
Institucio
nal 
  
  
  
 
 
 
 

  
  

Në faqen zyrtare në Rubrikën “Rreth Bankës” 
https://www.bankofalbania.org/web/Rreth_Bankes_338_1.php 
https://www.bankofalbania.org/web/Funksionet_e_Bankes_se_Shqiperise_7407_1.php 
 
https://www.bankofalbania.org/web/Historik_i_shkurter_i_Bankes_5338_1.php 
 
  
Bashkëpunimi institucional 
 

 Në faqen zyrtare në rubrikën “Politika monetare/baza rregullative e instrumentave 
të PM jepen marrëveshjet me Ministrinë e Financave: 

https://www.bankofalbania.org/web/Baza_rregullative_e_instrumentave_te_PM_1656_
1.php 
 

 Në faqen zyrtare në rubrikën “Stabiliteti Financiar/Bashkëpunim” 
https://www.bankofalbania.org/web/Bashkepunim_3452_1.php 
 

Kabineti i 
Guvernatorit 
dhe 
Departamente
t përkatëse 
 

http://www.bankofalbania.org/web/Raporti_Vjetor_2611_1.php
http://www.bankofalbania.org/web/Statistika_230_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Njoftime_per_shtyp_te_Bankes_se_Shqiperise_2791_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Njoftime_per_shtyp_te_Bankes_se_Shqiperise_2791_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Rreth_Bankes_338_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Funksionet_e_Bankes_se_Shqiperise_7407_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Historik_i_shkurter_i_Bankes_5338_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Baza_rregullative_e_instrumentave_te_PM_1656_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Baza_rregullative_e_instrumentave_te_PM_1656_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Bashkepunim_3452_1.php


 
Edukimi i 
Publikut 
  
  
 

 
Në faqen zyrtare në rubrikën “Edukimi” 
https://www.bankofalbania.org/web/Edukimi_financiar_5999_1.php 
 
 

 

https://www.bankofalbania.org/web/Edukimi_financiar_5999_1.php

