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Karakteristikat kryesore të BQK 

1. Të qenit bankier për Qeverinë dhe për bankat komerciale. 

 

2. Menaxhon furnizimin e vendit me monedha. 

 

3. Roli i BQK-së në politika monetare.  

 

4. Luan rol të rëndësishëm në sistemin  e pagesave të vendit.  



 
Cili është statusi ligjor dhe 

operacional? 

  

• BQK është themeluar në vitin 1999. 

 

• Ligji aktual për themelimin e BQK u miratua në vitin 
2010. 

 

• Ligji përcakton BQK-në si një entitet të veçantë juridik, 
me pavarësi operacionale dhe administrative, dhe e cila 
nuk është pjese e skemës të shërbyesve civil. 

 

• Organet e saj janë: Bordi i BQK-së dhe Bordi Ekzekutiv. 



 
Misioni  i Bankës Qendrore të 

Republikës së Kosovës? 
  

• Të ruajë stabilitetin financiar. 

 

• Të siguroj sistem efektiv të pagesave dhe furnizim me para të 
gatshme. 

 

• T’i ofrojë këshilla ekonomike Qeverisë dhe subjekteve të tjera 
publike. 

 

• Të kontribuojë në zhvillimin afatgjatë dhe të qëndrueshëm të 
Kosovës përmes zhvillimit të tregut financiar. 



Roli i politikës monetare të 
Bankës Qendrore 

• Kosova si valutë të vetën përdor euron dhe me këtë ka 
rol më të kufizuar të politikave monetare. 

• BQK-ja ushtron ndikim në zhvillimin ekonomik në dy 
mënyra: 

• Ndikon në rritjen e kredisë së bankave komerciale duke ua 
imponuar bankave ndarjen e rezervave, dhe këtë e bën përmes 
rregulloreve. 

• Përpiqet të promovojë dhe ruajë një sektor financiar të 
qëndrueshëm dhe efikas në Kosovë përmes licencimit 
rregullimit dhe mbikëqyrjes së institucioneve financiare. 

 



Furnizimi me kartëmonedha dhe 
monedha 

• Kosova përdor euron si monedhë të veten të brendshme 

• BQK-ja nuk është e përfshirë në disenjimin, shtypjen dhe 
prerjen e monedhës. 

• BQK-ja siguron që vendi të ketë sasi dhe cilësi adekuate 
të monedhës së euros. 

• Arka e thesarit të BQK-së duket njëjtë si dhe arkat e 
bankave qendrore të tjera. 

• BQK-ja rrallë importon euro sepse një pjesë e 
konsiderueshme e tyre hyjnë përmes tregtisë dhe 
remitencave. 

• Eurot e tërhequra nga tregu, BQK-ja i dërgon në euro 
sistem. 



Sistemi i pagesave ndërbankare 

• BQK-ja në vitin 2002 themeloi sistemin e pagesave ndërbankare 
 
• SPN-ja shërben për shkëmbim të urdhër transfereve apo formave 

tjera të pagesave, me provizione shumë të ulëta. 
 
• Nga data 1 korrik 2016, sistemi ekzistues i pagesave në BQK është 

zëvendësuar me sistemin e transferit automatik të projektuar 
sipas standardeve të fundit të fushës së sistemit të pagesave. 
 

• Sistemi i ri ndërbankar i pagesave i quajtur STA (Sistemi i 
Transferit Automatik) përbëhet nga dy komponentë kryesor: 
komponenti i RTGS-së (Shlyerjet bruto në kohë reale) i cili 
mundëson transferimin e fondeve në kohë reale, si dhe 
komponenti SAK (Sistem automatik i kliringut) që bënë 
procesimin e pagesave në grup dhe me vlerë të vogël, në tri 
sesione të kliringut ndërbankar në BQK. 



 
 SWIFT-Shoqëri botërore për 

telekomunikim financiar ndërbankar 
 • Kosova është bërë pjesë e SWIFT-it në fund të vitit 2013 

dhe ka filluar të aplikojë kodin e saj shtetëror në muajin 
dhjetor 2013. 

• Kjo mundëson dërgimin dhe pranimin e informatave në 
lidhje me transaksionet financiare përmes kanaleve të 
sigurta të standardizuara dhe të besueshme. 

• Aktualisht SWIFT ndërlidh mbi 10500 institucione 
financiare nga 215 vende të ndryshme botërore. 

 

 

 

 

 



IBAN (Numri i llogarive bankare 
ndërkombëtare) 

• Paraqet një numër unik të llogarisë bankare me qëllim të 
përmirësimit të efikasitetit dhe shpejtësisë për pagesa 
ndërkombëtare. 

• IBAN është një format i standardizuar ndërkombëtar i 
numrit të llogarisë bankare, e që është në përdorim nga 
shumë shtete. 

• IBAN ka lind si iniciativë evropiane për integrim 
ekonomik në sferën e pagesave. 

• Me përdorim të IBAN zvogëlohet rreziku i gabimeve në 
shënimin e numrave të llogarive bankare. 





Regjistri i kredive 

 

• RKK-ja është një regjistër publik që menaxhohet nga BQK-ja. 

 

• RKK-ja jep informata mbi kreditë e klientëve të institucioneve 
kredidhënëse. 

 

• RKK-ja është aplikacion që bazohet në internet dhe mund t’i 
qasen direkt dhe në kohë reale të gjitha institucionet 
kredidhënëse dhe palët e tjera të regjistruara. 

 

• Çdo qytetar, respektivisht kredimarrës mund të marrë raportin 
e tij përmes aplikimit online në www.raportikreditor.org 

http://www.raportikreditor.org/
http://www.raportikreditor.org/
http://www.raportikreditor.org/
http://www.raportikreditor.org/
http://www.raportikreditor.org/


Menaxhimi i mjeteve 

• BQK-ja menaxhon shumicën e mjeteve të Qeverisë, si 
Ministrisë së Financave, AKP-së, bankave komerciale dhe 
institucioneve të tjera financiare që përdorin si bankë BQK-në. 

 

• BQK-ja ka politikën mbi menaxhimin e mjeteve, qëllimet e 
kësaj politike janë: siguria e mjeteve, likuiditeti i saj dhe 
Kthimi i investimit. 

 

• BQK-ja ka disa banka korrespodente me të cilat realizon 
tregun e parasë dhe bankat korrespodente janë kryesisht nga 
vendet e BE-së. 



Struktura e sistemit financiar në 
Kosovë 

Struktura e Sistemit Financiar në Republikën e Kosovës 
   Numri i 

institucioneve 

Banka komerciale  10 

Institucionet mikrofinanciare  13 

Institucionet financiare jobankare  49 

Kompanitë e sigurimeve  15 

Ndermjetësues të sigurimeve  13 

Fonde pensionale  2 

Gjithsej 102 



Pjesëmarrja sipas sektorëve në 
sistemin financiar 
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Licencimi i institucioneve financiare 
në Kosovë 

• Banka Qendrore është ekskluzivisht përgjegjëse për 
licencimin, regjistrimin, mbikëqyrjen dhe rregullimin e 
bankave dhe institucioneve të tjera financiare. 

• Çdo bankë duhet të ketë në çdo kohë kapital të paguar prej jo 
më pak se 7 milionë euro, apo një shumë më të madhe siç 
specifikohet me rregullore apo urdhëresë të BQK-së. 

• Shuma e kërkuar për themelimin e një kompani të sigurimeve 
në Kosovë është 3.2 milion euro. 

• Në ligjet përkatëse për bankat dhe sigurimet, janë të 
përcaktuara kërkesat për licencë për të themeluar dhe operuar 
më një bankë, IMF, IFJB, kompani sigurimi apo institucion 
tjetër financiar. 



Fondi për sigurimin e depozitave 
Fondi për Sigurimin e Depozitave është institucion i themeluar me ligj të 
veçantë (Ligji nr. 03/L-216 mbi themelimin e sistemit për sigurimin e 
depozitave për institucionet financiare në Kosovë). 
Objektiv i FSDK-së është që të mbrojë depozitorët e vegjël nga humbja 
në rast të paraqitjes së një ngjarjeje të siguruar, si dhe të mbështesë BQK-
në në arritjen e qëllimit të saj për rritjen e sigurisë, solvencës dhe 
funksionimin efikas të një sistemi stabil, të bazuar në ekonominë e 
tregut. 
Fillimisht, depozituesit kanë qenë të siguruar, për secilën bankë anëtare, 
deri në shumën e siguruar prej 2,500 euro. 
Aktualisht, depozituesit janë të siguruar, për secilën bankë anëtare, deri 
në shumën e siguruar prej 4,000 euro. 
Ndërsa nga 1 janari 2018 depozita e siguruar do jetë 5,000 euro. 



Fondi për sigurimin e depozitave 
Të gjithë anëtarët janë të obliguar që të paguajnë premiumet e sigurimit 
në FSDK e cila përfaqëson burimin kryesor të financimit të Fondit për 
Sigurimin e Depozitave. 
 
Ka dy lloje të premiumeve të sigurimit: premiumet fillestare të cilat 
duhet të paguhen nga bankat e licencuara rishtas (0.3% e kapitalit 
fillestar) pas fillimit të anëtarësisë së tyre në FSDK dhe premiumet e 
vazhdueshëm që të gjitha institucionet anëtare duhet ta paguajnë 
rregullisht në baza tremujore. 



Bankat komerciale 

Në fund të vitit 2016 sektori bankar numëron 10 banka të licencuara 
prej të cilave 8 janë me kapital të huaj dhe 2 banka me kapital vendor. 
 
Vlera e gjithsej mjeteve të sektorit bankar në fund të vitit 2016 arriti 
në 3.472 miliard euro, duke shënuar rritje vjetore prej 7.9% krahasuar 
me vitin paraprak. 
 
Gjithsej kreditë (bruto) në fund të vitit 2016 ishin në shumë prej 2.214 
miliard euro, të cilat shënuan rritje vjetore prej 10.8%.  
 
Gjithsej depozitat në fund të vitit 2016 evidentojnë 2.933 miliardë 
euro, duke shënuar rritje vjetore prej 9.0%. 
 
Treguesi i kredive joperformuese ishte në normën prej 4.9% në fund 
të vitit 2016 nga 6.2% sa ishte në fund të vitit 2015. 



Bankat komerciale 

Bankave iu kërkohet që të mirëmbajnë raportin minimal prej 12% të 
totalit të kapitalit dhe 8% të kapitalit të klasës së parë, në raport me 
mjetet e peshuara me rrezik dhe rreziqeve tjera. Ky minimum 
aplikohet për të gjitha bankat. 
 
Nivelet e kapitalit të bankave janë të mjaftueshme për të mbështetur 
profilin e rrezikut të tyre. Nivelet e kapitalit janë mbi minimumin e 
kërkuar rregullator. Këta tregues në fund të vitit 2016 ishin 17.9% 
respektivisht 16.3% të mjeteve të peshuara me rrezik.  
 
 
Mjetet e peshuara me rrezik – përfshijnë klasifikimin e zërave bilancor dhe jashtëbilancor të 
peshuar sipas rrezikut të humbjes, duke filluar nga paraja e gatshme që ka shkallë të rrezikut 0% e 
deri tek kërkesat (kreditë dhe plasmanet) që mund të kenë shkallë të rrezikut duke filluar nga 20%, 
50%, 100% e deri në maksimum 150%. 



Bankat komerciale 

Banka përllogarit dhe siguron në çdo kohë respektimin e treguesit të 
mjeteve likuide ndaj detyrimeve afatshkurtra: 
a. valutën euro dhe valutën e huaj në nivelin minimal 20% dhe 
b. valutat totale në nivelin minimal 25%. 
 
Në përllogaritjen e mjeteve likuide përfshihen zërat e mëposhtëm: 
a. paraja e gatshme; 
b. llogaria me BQK-në; 
c. llogaria me bankat në Kosovë me maturitet deri në 30 ditë; 
d. bonot e thesarit të emetuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës të 
regjistruara në bilance të gjendjes si: “të tregtueshme apo për shitje” 
etj. 
 
Mjetet likuide të sektorit bankar, në fund të vitit 2016 ishin mbi 40%, 
apo lartë mbi kërkesat rregullatore. 



Bankat komerciale 

Gjatë vitit 2015 BQK-ja ka aprovuar manualin e ri të mbikëqyrjes së 
bazuar në rrezik.  
 
Manuali në fjalë paraqet një qasje bashkëkohore në fushën e 
mbikëqyrjes bankare ku fokusi kryesor bie mbi rreziqet bankare. 
 
Viti 2016 karakterizohet me finalizimin e kornizës së re raportuese 
që përfshin fushën e bankave, institucioneve mikrofinanciare dhe 
financiare jo bankare, kompanitë e sigurimeve si dhe fondet 
pensionale.  
 
Karakteristikë kryesore e kornizës së re raportuese është se tashmë 
institucionet në fjalë tashmë raportojnë informata më të detajuara, më 
cilësore si dhe e tërë platforma e raportimit është e drejtpërdrejtë (on-
line). 



Çka janë sigurimet? 

• Sigurimi  është një kontratë ndërmjet siguruesit (kompanisë së 
sigurimeve) dhe të siguruarit (policëmbajtësit), ku personi i siguruar 
paguan “primin” e sigurimit tek siguruesi në atë mënyrë që të pranojë 
kompensim në rast të ndodhjes së dëmit apo ngjarjes së caktuar. 



Çka janë sigurimet? 

• Sigurimet janë një metodë efikase që shumica e njerëzve, bizneset dhe 
organizatat e tjera mund të përdorin për të transferuar rreziqe të caktuara. 
 

•  Kompanitë e Sigurimeve përdorin e konceptin e “pool-it” në shpërndarjen e 
rreziqeve.  
 

• Ky koncept nënkupton që kompanitë e sigurimeve arkëtojnë prime nga një numër 
i madh i policëmbajtësve dhe nga këto prime bëjnë pagesën për humbjet ose 
dëmet që ndodhin brenda periudhës për një numër të caktuar të rreziqeve 
brenda grupit.  

Shpërndarja e rreziqeve (pool) 



Rreziqet dhe sigurimet 

Tradicionalisht, risku definohet si pasiguri e ndodhjes se një ngjarje të caktuar e 
cila rezulton me humbje. 

Dy koncepte kryesore të cilat lidhen me rrezikun kanë rëndësi të veçantë në 
sigurime:  
a) Pasiguria 
b) Humbjet e papritura 

Aktiviteti dhe veprimtaria e sigurimeve mbështetet në konceptin e rrezikut 



Koncepti i rrezikut 



Si bëhet vlerësimi i 
rreziqeve në sigurime? 

• Vlerësimi i rrezikut të kompanive të sigurimeve bazohet kryesisht në 
treguesit e probabilitet dhe tregues tjerë matematikor-statistikor, të cilët 
tregues llogariten nga profesionist të fushës të cilët quhen AKTUAR. 

• Duke përdorur ligjin e numrave të mëdhenj, një kompani e sigurimit 
mund të vlerësojë në mënyrë të drejtë në mënyrë të besueshme shumën e 
dëmeve për një numër të caktuar të policëmbajtësve brenda një kohë të 
caktuar 



Rreziqet jo të sigurueshme 



Elementet e kontratës së 
sigurimit 

1. Deklarimi: Emri i të siguruarit, adresa, kompania e sigurimit, risku i siguruar, 

shuma e sigurimit (limitet), zbritjet e mundshme, primi dhe kohëzgjatja.  

2. Definicionet: Përcaktimi i termave dhe gjuhës së përdorur në policë. 

3. Marrëveshja e siguruar – Marrëveshja e kontraktuar ndërmjet kompanisë dhe të 

siguruarit lidhur me rreziqet e mbuluara. 

4. Përjashtimet – Përcakton se çka nuk mbulohet me kontratën e sigurimit. 

5. Kushtet – përcakton kushtet, obligimet dhe rregullat qe duhet respektuar. 

6. Anekset – Forma shtesë të bashkëngjitura në policen e sigurimit të cilat 

mundësojnë modifikimin e policës/ kontratës në kushte të ndryshme. 



Klasat e Sigurimeve 
• Jojetë (sipas Direktivës Evropiane) 

- Klasat 1,2 - Aksident dhe shëndet, 

- Klasat 3,7,10 - Motoristikë 

- Klasat  4,6,7,12 – Marinë dhe transport, 
- Klasat 5,7,11 – Aviacion 
- Klasat 8,9 – Zjarr dhe dëmtime të tjera në pronë 
- Klasat 11,12,13 – Përgjegjësi 
- Klasat 14,15 – Kredi dhe garancione 
- Klasat 16,17,18 – Humbje financiare 

• Jetë  
a) Sigurimi i afatgjatës i jetës (Whole Life Insurance), 
b) Sigurimi afatshkurtër i jetës (Term Life Insurance), 
c) Sigurimi i jetës i lidhur me profit (Endowment). 
d) Tjera. 



Llojet e sigurimeve 

a) Sigurimet Jo-Jetë 
 
 
a) Sigurimet Jetë 

• Në Amerikë: 

a) Pronë dhe Aksident 

b) Jetë dhe Shëndet 
c) Sigurimet sociale 
d) Sigurime tjera qeveritare 
 

Detyrueshme 

Vullnetare 

- MTPL 
- TPL+ (Kartoni jeshil) 
- Sigurimet Kufitare 

• Në Evropë: 



Si realizohet shitja? 

• Kompanitë e sigurimeve në treg operojnë përmes agjentëve dhe 
brokerave. 

- Agjentët punonjës të cilët punojnë me komision dhe shesin 
produkte në interes të kompanisë së sigurimeve 
 

- Brokerat ndërmjetësues të sigurimeve të cilët punojnë me një apo 
me shumë kompani dhe shesin produkte  të ndryshme në interes 
të policëmbajtësve. 
 

- Në disa vende, bankat po ashtu ofrojnë shërbime të 
ndërmjetësimit në sigurime. 



Sigurimet në Kosovë 
Kërkesat për licencim 

 
• Shuma e kërkuar për themelimin e një kompani të sigurimeve në 

Kosovë është 3.2 milion Euro. 
 

• Siguruesit janë të obliguar që gjatë tërë kohës të mirëmbajnë: 
Aftësinë paguese dhe treguesit e likuiditetit në harmoni me Ligjet 
dhe Rregulloret në fuqi. 
 

• Po ashtu siguruesit janë të obliguar të mbajnë fonde tjera të 
mjaftueshme për të shlyer çdo detyrim që rrjedh nga kontratat e 
sigurimit. 
 



Primet e shkruara bruto 

Primet e shkruara bruto 2015 2016 Ndryshimi 16-15 

Sigurimet jojetë 77.3 80.9 4.69% 

Sigurimet jetë 2.7 2.6 -3.72% 

Gjithsej 80.0 83.5 4.40% 
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 Burimi: BQK (2016) 

Gjithsej shuma e primeve të shkruara bruto në 
tregun e sigurimeve për vitin 2016 arriti në 83.5 
milionë euro ose 4.4% më shumë në krahasim 
me vitin paraprak (2015 – 80.0 milionë euro). 



Struktura e Primeve 2015-2016 
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Byroja Kosovare e Sigurimit 

BKS 

Fondi i 
Kompensimit 

Fondi i P.kufitare 
Kartoni i 
gjelbër 

Trajtimin/ pagesën e dëmeve: 
 
- Makinat e pasiguruara 
- Makinat e  paidentifikuara 
- Falimentimit  të  siguruesit 

Trajtimin/ pagesën e dëmeve: 
 
- Policat kufitare 
- Regjistrim të huaj 

 

- Kartoni i gjelbër 
 
 
 
 



Pensionet 

• BQK-ja është përgjegjës si institucion i pavarur për 
mbikëqyrjen dhe rregullimin e fondeve pensionale 

• Kemi dy fonde pensionale: FKPK dhe FSPK 

• Në Kosovë kemi tri shtylla pensionale: 

   Pensioni bazë 

   Pensioni i detyrueshëm 

   Pensioni suplementar 



Parandalimi i pastrimit të parave 
(AML) 

BQK-ja përmes Ligjit nr. 05/L -096 për parandalimin e pastrimit të 
parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit përcakton 
procedurat për zbulimin, parandalimin e pastrimit të parave dhe 
luftimin e financimit të terrorizmit. 
 
Ky Ligj dhe këto procedura janë të aplikueshme për të gjitha 
bankat, degët e bankave të huaja, institucionet mikrofinanciare, 
kompanitë e sigurimeve dhe institucionet financiare jobankare.  



FALEMINDERIT PËR 
VËMENDJE 


