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1. Sistemi  i kliringut - sistem i vetëm i 
pagesave ndërbankare në Kosovë 
 

Sistemi i Kliringut ndërbankar (SKN), është sistem i 
vetëm i pagesave ndërbankare në vendin tonë.  
 Si i tillë, sistemi siguron një mekanizëm të sigurt, të 
shpejt dhe  efikas për shkëmbimin e urdhërtransfereve 
apo formave tjera të pagesave, për shlyerje dhe 
rregullim të pagesave ndërbankare në llogari, me 
provizione të vogla.  Është një sistem i dizajnuar për të 
realizuar me efikasitet të gjitha llojet e pagesave 
ndërbankare, transferet individuale apo pagesat në 
grup/masive (si pagesat ndërmjet bankave, ato të 
Thesarit si dhe klientëve tjerë).    
Meqenëse, një nga funksionet kryesore të AQBK-së 
është që të siguroj qarkullim të shpejt, të lehtë, të 
sigurtë dhe efikas të pagesave, përmes SKN, 
shërbimeve të kliringut dhe shlyerjës, ka arritur jo 
vetëm këtë qëllim por në përgjithësi ka kontribuar edhe 
në integrimin dhe stabilizimin e industrisë financiare në 
Kosovë.  
 

2. Çka është sistemi ndërbankar i 
pagesave? 
 
Sistemi Ndërbankar i Pagesave në Kosovë si tërësi 
pasqyron instrumentet, procedurat dhe gjithë 
infrastrukturën për transfer parash përmes llogarive 
bankare. Sistemi Elektronik i Klringut Ndërbankar 
(SEKN) është  sistem i dedikuar për shërbimet e 
rregullimit të të gjitha pagesave ndërbankare në valutë 
Euro (€) ndërmjet pjesëmarrësve. Ky sistem, është 
themeluar  kryesisht për të bërë të mundur bartjen – 
transferimin e fondeve të mjaftuara brenda sistemit 
bankar në Kosovë dhe për të siguruar bashkërenditje 
sa më të lehta dhe efikase të llogarive.  
 Si tërësi, sistemi  është një ndërlidhje e mënyrave dhe 
veprimeve procedurale, të cilat mundësojnë që 
urdhërpagesat të barten nga sistemi i bankës 
urdhëruese  në qendrën e sistemit të kliringut në AQBK 
dhe në ndërlidhje në sistemin tjetër të bankës 
pranuese për llogarinë e destinuar të klientit 
Të gjitha bankat komerciale në Kosovë, të cilat janë 
antarë të ligjshme të Sistemit Kliring (SKN) 
shfrytëzojnë shërbimet për kliring dhe shlyerje për të 
gjitha llojet e pagesave (rregullta, prioritare, masive 
dhe xhiro) të pakufizuara në numër dhe vlera d.m.th. 
me vlera të vogla e të mëdha, pagesa bankë-bankë 
dhe ato për klient. 
 

 

 3. Cili është roli i Autoritetit Qendror 
Bankar të Kosovës (AQBK) në sistemin 
e kliringut ndërbankar? 
 
Përveç rolit kryesor që AQBK të veproj si rregullator i 
SEKN, në pajtim me Rregullen XVII, XVIII dhe  XIX , të 
AQBK-së, rregulloren e UNMIK 2001/26 mbi 
transakcionet e pagesave , ajo ka edhe funksione tjera 
në sistemin ndërbankar të pagesave. Një nga ato 
funksione është edhe ai i rregullimit të llogarive të 
shlyerjës për të gjithë pjesëmarrësit në sistem, me 
procedura standarde të punës, mbrenda orareve dhe 
me  provizione të caktuara.  
Në kuadër të sistemit të kliringut, elektronikisht kryhen 
kalkulimet në baza neto për instutucionet pronare të 
llogarive dhe ato të dhëna përfshihen pastaj në 
sistemin qendror të llogarive në AQBK.  
Pra, AQBK është jo vetëm operator por edhe rregullator 
i sistemit dhe njëkohësisht merr pjesë edhe vet 
drejtpërdrejt në sistem, si bankë pjesëmarrëse.  AQBK 
ka poashtu edhe rolin primar në mbikëqyrjen e sistemit 
të pagesave, duke kryer menaxhimin e RISKUT 
sistemik, operacional,  legal dhe atë financiar. 
 
 

 



 
 
  

 
 

4. Si kryhet procesimi i pagesave? 
 
Procesimi i pagesave bëhet përmes dy hapave kryesor.  
Hapi i parë është kur transferet e pagesave nisen - 
shkëmbehen në mënyrë elektronike në mes 
pjesëmarrësve (Kliringu) dhe pastaj ato pagesa 
rregullohen në llogari (sipas pozicioneve të tyre në debi 
apo kredi). Kështu që kliringu është një proces brenda të 
cilit urdhërpagesat e të gjithë anëtarëve (pjesëmarrësve  
të SKN)  shkëmbehen nga pala urdhëruese tek ajo 
pranuese dhe anasjelltas, njëkohësisht shumat neto 
përcaktohen për njërën dhe palën tjetër. Rregullimet dhe 
shlyerjet në llogari, është hapi i dytë përmes të cilave 
veprime anëtarët e SKN dhe vet qendra shfrytëzojnë 
fondet e tyre që të mbulojnë obligimet në bazë të 
kërkesave të anëtarëve tjerë përmes regjistrimit dhe 
rregullimit për urdhërpagesa ndërmjet bankave dhe 
AQBK – së si agjent i Organeve  Qeveritare në Kosovë. 
Ky shërbim ofron rregullimin katër herë në ditë të 
Netos në llogaritë e AQBK – së për urdhëresa të 
veçanta ose sasisë së letrave të urdhëresave të 
shumëfishta sikur që janë pagesat e pagave përmes 
llogarive bankare.  
Në pajtim me të gjitha këto veprime funksionojnë 
procedura të qarta përmes të të cilave janë të 
përshkruara veprimet mbi katër mënyrat e pagesave se 
si të bëhet shlyerja dhe rregullimi.  
Pagesat e rregullta, janë pagesat e origjinuara si 
individuale por të dërguara në grumbull (përmes tri 
sesioneve të kliringut) dhe rregullohen në baza NETO 
(Dr-Cr) dy herë gjatë ditës së punës.   
Pagesa prioritare, bëhet bartja,  transferimi dhe 
procesimi i pagesave në baza individuale e të 
menjëhershme në llogari. d.m.th. regjistrimet në llogari 
dhe shlyerjet bëhen menjëherë - individualisht në baza 
bruto dhe shpejt (për 15 minuta duhet kryer e tërë 
procedura).  
Pagesat në grumbull/masive, paraqesin një 
transaksion kryesor debiti, të origjinuar nga pjesëmarrësi 
A, me mundësi kreditimi për shumë llogari të përfituesve 
në banka të ndryshme (banka B, C dhe D). Një 
transaksioni kryesor me vlerë më të madhe i 
bashkangjiten shumë pagesa me vlera të vogla, të 
origjinuara nga e njëjta llogari (Dr) për shumë llogari 
përfituese (Cr). Ky modul është duke u përdorë për 
pagesat e të hyrave të qeverisë (ATK, TKPK, DMP, për 
pagesa të pagave dhe përfitime tjera) 
Pagesat xhiro, është një ndër mënyrat më të volitshme  
të pagesave. Përdorimi i saj kryesor është për pagesat 
periodike të rregullta, taksat ose faturat e shërbimeve 
publike. Ky model i zhvilluar në kuadër të sistemit 
ekzistues, fillimisht është dedikuar pagesave të 
shërbimeve utilitare (KEK, PTK) por pjesëmarrës mund 
të jenë edhe institucione tjera.  
 

Pagesa e faturave përmes Kos Xhiros, mund të 
bëhen në të gjitha bankat komerciale anëtare të 
sistemit kliring, me një faturë standarde me mundësi 
leximi automatik përmes lexuesëve të posaçëm të bar 
kodeve. Momentalish Kos Xhiro, është duke u përdorë 
nga PTK, KEK, AKP, Shërbimi I Doganave, në 
Kompani të Sigurimeve së shpejti do të fillon të 
përdoret edhe për të gjitha pagesat meqenëse tash 
përdoret pjesërisht dhe në vazhdimësi kështu edhe 
për shumë kompani e institucione tjera, sepse 
përparësitë e përdorimit të Kos Xhiros janë të mëdha! 

 
5. Ndërlidhjet në Sistem Elektronik të 
Kliringut Ndërbankar (SEKN) 
 
Sistemi Ndërbankar i Pagesave në Kosovë është i 
bazuar në lidhje – komunikime të ndërsjella të 
ndërtuara sipas teknikave dhe procedurave të cilat 
mundësojnë levizjen e lehtë përmes interfejsave të 
sistemeve interne të bankave me SEKN në banka. Kjo 
ndërlidhje, e paraqitur ne formë zingjirore, funksionon  
kështu: klienti përmes bankës së tij urdhëruese (hapi i 
I) përmes SEKN - zyra qendrore në banka komerciale 
dhe në qendër në AQBK > SKN (hapi II)  banka 
pranuese - klienti në bankën pranuese (hapi III). Në 
këtë mënyrë mundësohet finalizim i sigurtë dhe i 
shpejt i transakcioneve financiare, duke dhënë në 
veçanti një performancë të mirë për ekonominë 
kombëtare. Pra, e gjithë kjo rrugë realizohet përmes 
vetëm një sistemi të pagesave ndërbankare në 
Kosovë, të njohur si sistem elektronik i kliringut 
ndërbankar(SEKN).Kjo u lejon të gjithë pjesëmarrësve 
që përmes SKN – zingjirit ndërlidhës që me mijëra 
biznese të pranojnë fondet sipas formave standarde 
të përcaktuara për urdhër pagesa dhe transfere, si: 
a) relacionet e operimeve  sistemit të pagesave, b) 
relacionet me kontabilitetin për pagesa, c) relacionet 
e komunikimit me pjesëmarrës – telekomunikimeve 
apo formave tjera ndërlidhëse, d) funksioni i sigurimit 
të të dhënave dhe disponueshmëria e fondeve, e) 
ndërlidhjet në mes SEKN së AQBK dhe sistemeve 
interne të bankave për pagesat ndërbankare.   
Organizimi strukturor i SEKN është bërë në atë 
mënyrë që është lehtë e mundur të shtohen edhe 
pjesëmarrës të rinj, pa u komplikuar aspak sistemi 
dhe pa njohuras ndonjë rrezik. 
 

6. Arkitektura e funksionimit të 
sistemit të pagesave ndërbankare  

 
Procesi i kliringut dhe shlyerjeve në sistemin e pagesave 
ndërbankare është përfundimtar dhe i pakthyeshëm. 
Shkëmbimi i pagesave bëhet në baza individuale sipas 
krediteve të transferit (pagesë për pagesë) për pagesa 



 
 
 
  Të dhënat e shkëmbyera mbrenda sistemit janë të 

bazuara në forma dhe numra të llogarive të përcaktuara 
sipas standardeve ndërkombëtare për numra të 
llogarive.  Përmes sistemit, bëhet realizimi i pagesave 
brenda vendit, ku të gjitha debitimet dhe kreditimet e 
llogarive të bankave bëhen në librin kryesor të AQBK-së. 

Secila pagesë ka numrin e identifikimit që të ju 
shmangen gabimeve eventuale apo krediteve të 
dyfishta, dhe që të sigurohet që janë në pajtim me 
rregullat dhe procedurat e kliringut dhe shlyerjeve.  
Sistemi automatikisht kontrollon pajtueshmërinë e të 
dhënave dhe korrektësinë sipas kornizave të përcaktuara 
apo standardeve. 
Sistemi i kliringut plotëson kërkesat teknike të të gjitha 
procesimeve ditore të pjesëmarrësve për të cilët SKN në 
AQBK është i hapur për operime që nga ora 8.00 në 
secilën ditë të punës. 
Transferet e fondeve pranohen deri në ora 16OO , në 
raste të jashtëzakonëshme dhe liri veprimi të AQBK-së e 
më marrëveshje paraprake edhe para apo pas këtij 
orari. Për mbylljen e ditës së operimeve vjen mesazhi 
me përgjigje mbi kryerjen e veprimeve, pozitiv apo në të 
kundërten. Nëse mesazhi është negativ, SKN në AQBK 
duhet të përgjigjet urgjentisht, të inicoj dhe bënë të 
mundur procesin përfundimtar brenda një ore në të 
gjitha rrethanat e krijuara. 
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7. Kërkesat minimale për efikasitet dhe 
qëndrueshmëri  

 
Sistemi i kliringut si një tërësi duhet të posedoj 
kapacitete të mjaftueshme që të siguroj lehtësi në 
operime dhe disponueshmëri të fondeve, që transferet 
të kryhen dhe të finalizohen brenda dite dhe sipas 
procedurave. 
 Efikasiteti dhe siguria nuk mund të mbërrihen pa 
shpenzime dhe pa teknologji të reja; pa infrastrukturë 
mbështetëse bashkëkohore e procedura standarde, të 
krijuara me marrëveshje sa herë që paraqitet nevoja 
për ndryshime e teknologji të reja.   
Në përputhje me parimet në kuadër të kërkesave 
minimale për qendrueshmëri dhe efikasitet, synojmë 
edhe rritjen e nivelit të sigurisë nëpërmjet të ndërtimit 
të njësisë së back-up në distancë.  
  

8. Perspektivat në rregullimin e sistemit 
të kliringut dhe shlyerjeve në llogari 
 
Nga interesi i perspektivës, roli parësor është që të 
sigurohet shkëmbim dhe shlyerje automatike e 
pagesave ndërbankare, përmes ndërlidhjeve të 
sofistikuara në pajtim me praktikat më të mira dhe 
parimet kryesore të përcaktuara nga BIS (qendra 
për standardet ndërkomëtare të bankave në Bazel), në 
mënyrë që pastaj të përcaktohen strukturat standarde 
për zhvillimin e sistemit në RTGS (rregullimin e 
pagesave bruto në kohë reale), njëkohësisht sipas 
standardeve të SWIFT (qendra ndërkombëtare 
telekomunikuese e transfereve të fondeve).  
Përmes SWIFT (Society Worldwide Inter bank Financial 
Transfer), do të ishte e mundur për të gjithë 
pjesëmarrësit që të shkëmbehen jo vetëm 
urdhërtransferet por të bëhen edhe shërbime tjera si: 
kërkesa e balancave, mbitërheqjeve, ndërrime të 
prioriteteve, shlyerje, gjendja e balancës minimale të 
lejuar dhe qasje në kohë reale për gjendje të llogarive 
për të gjithë pjesëmarrësit.  
Në perspektivë te zhvillimeve tona është edhe njohja 
me “DIREKT DEBITIN”, si produkt të ri, i planifikuar të 
zhvillohet në kuadër të SKN, me infrastrukturë dhe 
rregullueshmëri të mbikqyrur nga AQBK. Ndër 
objektivat e zhvillimeve tona është edhe krijimi i një 
mbikqyrjeje “oversight” si për instrumente të pagesave, 
ashtu edhe për infrastrukturë dhe rregullueshmëri të 
sistemit (eve) të pagesave në Kosovë. 
 Në përputhje me këto objektiva, ne synojmë një 
përmirësim dhe plotësim të bazës së tashme 
rregullative, si për sistemin ashtu edhe instrumentet e 
pagesave,me qëllim të forcimit të mëtejm të 
mbështetjeve ligjore të këtyre aktiviteteve. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKTE DHE SHIFRA  
 

 Sistemi i kliringut ndërbankar, është Sistem i 
vetëm i Pagesave Ndërbankare në Kosovë 

 
 Sistemi është pronë e Autoritetit Qendror 

Bankar të Kosovës,  operohet, rregullohet dhe 
mbikëqyret prej saj 

 
 Në sistem të kliringut,  marrin pjesë shtat 

   ( 7 ) banka të nivelit të dytë dhe Thesari si  
    Institucion pjesëmarres në Sistem të  
    Pagesave Ndërbankare të AQBK-së 

 
 Individët të cilët janë klient të bankave të nivelit 

të dytë mund të kryejnë pagesa shpejt dhe 
sigurt përmes këtij sistemi 

 
 Pagesa nuk mund të kryhet në rast se në llogari 

nuk ka fonde të mjaftueshme. Pjesëmarrësit në 
sistem njoftohen automatikisht për realizimin 
apo mosrealizimin e pagesave.   

 
 Pagesat e rregullta  ndërbankare (ne baza neto) 

mund te kryhen përmes katër sesioneve kohore 
ne AQBK (0800,  10.30 , 1330 dhe 1600).  

 
 Orari i caktuar sipas sesioneve për 

pjesëmarresit duhet të jetë nje orë më herët 
(përgatitja e pagesave në grup për sesion në 
kliring, për procesim dhe ekzekutim përmes 
SKN të AQBK. 

 
 Për pagesat prioritare sistemi është funksional 

prej orës 800 – 1630 , ku pagesat kryhen në 
kohë reale dhe regjistrohen individualisht 

 
 Përmes sistemit, është i mundur administrimi i 

menjëhershëm i likuiditetit dhe rezervës  së 
obliguar për institucionet pjesëmarrëse në 
sistem 

 
 Përmes sistemit është në dispozicion raportimi i 

menjëhershëm i gjendjës së llogarisë 
sëbankës/institucionit 

 
 Përdorimi i këtij sistemi (SKN), ul përdorimin e 

parave në dorë 
 

 Data e fillimit të punës së sistemit është 07 Maj, 
2001 

 

 

 
Paraqitja grafike mbi pagesat e realizuar 
në Sistem të Pagesave Ndërbankare, në 
vlera dhe vëllim për periudhën maj, 2001 
– dhjetor, 2007 
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Të dhëna mesatare ditore në numër dhe 
vlerë, për muajin janar, të vitit 2007 
përfshirë të gjitha llojet e pagesave (të 
rregullta, prioritare, massive dhe xhiro) 
 

• Numri në total i transakcioneve për 
tërë vitin 2007, ishte: 1,314,710 

• Mesatarja ditorere, ishte: 7552 
• Vlera në total për tërë vitin 2007, ishte: 

2,460,946,788.39 € 
• Mesatraja ditore në vlerë, ishte: 

10,115,291.98 € 



 
 
 

 

 

Rruga Garibaldi 33 
Prishtinë, 10000 

Tel&Fax: (+381) 38 229 253 
         Tel:  (+381) 38 222 055 

 

E-mail: gjylfidanek@cbak-kos.org  

icsdepartment@cbak-kos.org 

paymentsystems@cbak-kos.org 

 

 

 

Për të dhëna tjera, vizitoni faqen tonë në internet :    www.cbak-kos.org 

 

 
 


