
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE 
BORDI 

 
                                                                   

VENDIM 
   Nr. 69, datë 28.06.2010 

  
PËR 

NJË NDRYSHIM NË RREGULLOREN NR. 21, DATË 26.03.2009 “PËR KUSHTET E 
AUTORIZIMIT TË KUJDESTARIT TE LETRAVE ME VLERË TË QEVERISË” DHE  

RREGULLOREN NR. 22, DATË 26.03.2009 “PËR TREGUN ME PAKICË TË LETRAVE 
ME VLERË TË QEVERISË” 

 
Në bazë dhe për zbatim të nenit 14, pika 23, të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për 
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” me propozim të Departamentit të Licencimit e 
Monitorimit, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, 
 

KONSTATOI SE: 
 

Disa banka akoma nuk kanë aplikuar për t’u pajisur me licencën e kujdestarit në letrat me 
vlerë të Qeverisë, kjo si pasojë e aplikimit pranë Bankës së Shqipërisë për miratimin e 
këtij aktiviteti në aneksin e licencës. Për sa më sipër, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes 
Financiare, 

 
V E N D O S I: 
 

1. Ndryshimin e nenit 12 të Rregullores “Për kushtet e autorizimit të Kujdestarit të 
letrave me vlerë të Qeverisë”, me përmbajtje si më poshtë: 

 
Neni 12 

Dispozitë tranzitore 
Brenda 18 muajve nga hyrja në fuqi e kësaj rregulloreje të gjitha bankat e licencuara si 
regjistrar të letrave me vlerë të Qeverisë duhet të paraqesin kërkesën dhe 
dokumentacionin përkatës në Autoritet për pajisjen me autorizim për të vepruar si 
kujdestar i letrave me vlerë të Qeverisë. 
 
2. Ndryshimin e nenit 12 të Rregullores “Për tregun me pakicë të letrave me vlerë të 

Qeverisë” me përmbajtje si më poshtë: 
 

Neni 12 
Dispozitë tranzitore 

Për bankat e licencuara më parë si regjistrues të letrave me vlerë të Qeverisë, zbatohen 
dispozitat e rregullores “Për kushtet e autorizimit të Kujdestarit të letrave me vlerë të 
Qeverisë”. Banka, e cila brenda 18 muajve nga hyrja në fuqi e kësaj rregullore, nuk 
plotëson kushtet për pajisjen me autorizim si kujdestar i letrave me vlerë të Qeverisë, 



duhet që brenda një muaji të marrë masa për transferimin e të gjitha të dhënave në një 
kujdestar të autorizuar. 

 
3. Ngarkohen departamentet përkatëse për njoftimet në zbatim të këtij vendimi. 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

     KRYETAR 
            Elisabeta GJONI 

 


