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Përmbajtja 

 

• Miratimi i procesverbalit dhe konkluzioneve të takimit të fundit (19 Shtator 2012) 

 

• Diskutim lidhur me mënyrën e bashkëpunimit me MasterCard dhe VISA (kompani të 
cilat kanë bërë prezantime në BQK): Çka ofrojnë ato dhe cilat janë përfitimet tona? 

 

• Prezantim i “Analizës mbi Përdorimin e Instrumenteve të Pagesave në Kosovë” dhe 
“Analizës për Kos-Giro”; 

 

• Diskutime për Qendrën Procesuese Ndërbankare  
– Unifikimi i përdorimit të kartelave në të gjithë ATM dhe POS terminalet; 

– Diskutime rreth Shtyllës së Tretë (3) të Strategjisë për Zhvillimin e Sistemit Kombëtar të Pagesave; 

 

• Të përcaktohen objektivat dhe plani i veprimit (afatet kohore) për përmbushje të 
objektivave për reduktim të transaksioneve në para të gatshme; 

 

 

 

BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS      2. 
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• Të përgatitet një analizë detale për ecurinë e pagesave KOS GIRO për takimin e radhës (BQK) (është 
përmbushur);  
 

• Statistika detale për numrin e terminaleve ATM dhe POS (aktiv dhe pasiv) dhe për takimin e radhës 
të përgatiten statistika dhe analiza për instrumentet e pagesave në Kosovë (BQK) (është 
përmbushur); 
 

• Në takimin e ardhshëm (23.11.2012) ekipa është thirrë të diskutoj lidhur me projektin për të cilin 
mund të kërkojë mbështetje nga ana e MasterCard  (dy prezantime të MasterCard dhe 3 pika të 
ofruara  për asistencë)  dhe Visa (në proces)  

 



Pika dy (2) 
Analizë mbi Përdorimin e Instrumenteve të Pagesave në Kosovë (1)  
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Terminalet sipas funksionit 2008 2009 2010 2011 
TM2 

2012 

Automated Teller Machines  (ATM ) 240 339 415 460 472 

prej të cilave:           

1 - ATM me funksion tërheqje cash N/A 339 415 460 472 

2 - ATM me funksion transferim krediti N/A 122 141 147 149 

     prej të cilave:           

     a - ATM me funksion të   pagesave Kos-Giro N/A N/A 39 69 72 

3 - ATM me funksion depozitim cash N/A 0 0 1 1 

Terminalet ATM të shpërndarë nëpër regjione* 

Nga të dhënat e paraqitura në grafik shihet se numri më i madh i ATM-ve është i 
koncentruar në rajonin e Prishtinës, për shkak të numrit të madh të banorëve.  
Pajisja e këtyre ATM-ve me barcode lexues do tu mundësonte klientëve kryerjen 
e pagesave për shërbime të caktuara drejtpërdrejt nga ATM, pa pasur nevojë ti 
vizitojnë objektet e bankave.  

*Ndarja e regjioneve është bërë sipas këtyre qyteteve: 
Prishtina  (Prishtinë, Podujevë, Obiliq, Novobërdë, Lipjan, Graçanicë, Gllogovc, Fushë-Kosovë) 
Prizren  (Prizren, Dragash, Suharekë, Rahovec, Malishevë, Mamushë) 
Mitrovicë  (Mitrovicë, Skenderaj, Vushtrri, Zubin Potok, Zveçan, Leposavië) 
Pejë (Pejë, Gjakovë, Deçan, Junik, Klinë, Istog) 
Ferizaj (Ferizaj, Kaçanik, Shtime, Han I Elezit, Shtërpcë) 
Gjilan (Gjilan, Kamenicë, Kllokot, Parteshë, Viti)  
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Terminalet sipas funksionit 2008 2009 2010 2011 
TM2 

2012 

Terminale POS ( Point of Sale ) 3.426 5,251 6.194 7.534 7.713 

prej të cilave:           

1 - terminale POS me funksion tërheqje cash N/A 212 212 1.376 222 

2 - terminale EFTPOS N/A 5.223 5,930 6,320 7,620 

Terminalet POS të shpërndarë nëpër regjione Terminalet POS aktiv dhe jo-aktiv 

Në grafikonet e mësipërme është paraqitur shpërndarja e POS terminalëve sipas regjioneve të Kosovës, përkatësisht POS aktiv dhe jo-aktiv. 
Në grafikun e parë shihet se në regjioni e Prishtinës është përqendruar gjysma e terminaleve POS, ndërsa gjysma tjetër në gjithë regjionet e 
Kosovës. Nga grafiku i dytë shohim se një numër i madh i POS (18%) janë jo-aktiv, prandaj duhet angazhim i shtuar i bankave në mënyrë që 
të nxitet përdorimi i pagesave me kartela. 



2. Analizë mbi Përdorimin e Instrumenteve të Pagesave në Kosovë (3)  
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Kartelat sipas funksionit 2008 2009 2010 2011 
TM2 

2012 

Kartela me funksion cash-i  N/A 516,847 504,174 612,388 665,350 

Kartela me funksion pagese 116,852 538,907 518,581 623,488 677,644 

prej të cilave:           

1 - Kartela me funksion debiti  105,713 507,399 480,659 548,253 589,871 

2 - Kartela me funksion krediti  11,139 31,508 37,922 74,873 87,793 

Kartela me funksion para 

elektronike  
0 9,801 8,321 12,391 12,736 

Numri total i kartelave 116,852 548,708 529,525 637,519 690,400 

Poseduesit e kartelave sipas moshës Poseduesit e kartelave sipas gjinisë 

Përqindja e kartelave aktive 
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Përshkrimi 2008 2009 2010 2011 TM2 2012 

Numri i Transaksioneve  5,882,919 7,571,790 9,004,293 10,666,205 5,758,323 

prej të cilave:           

1 - ATM tërheqje cash   5,136,022 6,155,640 6,960,469 7,958,448 4,116,754 

2 - ATM depozitime  N/A 0 0 26 33 

3 - Kredit transfere nëpërmjet 

ATM 
N/A 111,083 194,851 188,018 79,433 

4 - Tërheqje cash në terminale 

POS  
N/A 17,923 35,574 90,127 8,406 

5 - Pagesa me kartela në 

terminale POS 
746,897 1,287,144 1,813,399 2,429,586 1,553,697 

Përshkrimi 2008 2009 2010 2011 TM2 2012 

Vlera e Transaksioneve  539,535,697 662,115,998 758,437,983 965,501,131 464,458,077 

prej të cilave:           

1 - ATM tërheqje cash   485,109,074 578,132,778 636,934,701 790,036,796 378,183,322 

2 - ATM depozitime  N/A 0 0 2,440 6,040 

3 - Kredit transfere nëpërmjet 

ATM 
N/A 764,111 1,304,436 1,280,784 559,112 

4 - Tërheqje cash në terminale 

POS  
N/A 14,793,115 25,885,027 31,810,579 8,540,501 

5 - Pagesa me kartela në 

terminale POS 
54,426,623 68,425,994 94,313,819 142,370,533 77,169,102 

Numri i transaksioneve me kartela 

Vlera e transaksioneve me kartela 

Në tabelat majtas është paraqitur 
numri dhe vlera e transaksioneve 
me kartela. Nga të dhënat në 
tabela shihet qartë rritja e numrit 
dhe vlerës së transaksioneve me 
kartela nga viti në vit. Shqetësues 
mbetet fakti se numri më I madh i 
transaksioneve me kartela 
përbëhet nga tërheqjet cash në 
ATM, prandaj duhet kushtuar një 
kujdes më I madh promovimit të 
funksioneve tjera të kartelave pos 
tërheqjeve në ATM. 
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Përshkrimi Numri % 

Llogari individuale 80,390 79.90% 

     a - individuale (rezident) 76,807 

     b - individuale (jo-rezident) 3,583 

Llogari afariste 20,129 20.10% 

     a - afariste (rezident) 19,743 

     b - afariste (jo-rezident) 386 

Totali 100,519 100.00% 

Numri i llogarive e-banking sipas llojit 

Numri i transaksioneve përmes e-banking (në mijëra) Vlera e transaksioneve përmes e-banking (në miliardë euro) 

Në tabelë është paraqitur numri I llogarive e-banking sipas poseduesve, nga ku 
shihet qartë se shumica e llogarive e-banking janë të personave privat (rreth 
80%) ndërsa vetëm 20% e tyre janë të personave juridik. Duhet promovuar 
përdorimin e shërbimit e-banking veçanërisht te bizneset pasi që sasi e madhe 
e mjeteve monetare qarkullon përmes tyre. 
Në dy grafiket e mëposhtëm është paraqitur numri dhe vlera e transaksioneve 
të kryera përmes shërbimit e-banking gjatë viteve të fundit. Nga të dhënat e 
paraqitura në grafikone shihet për rritjen e numrit dhe vlerës së transaksioneve 
e-banking nga viti në vit, duke vazhduar me një trend të lart rritës. 



2. Analizë mbi Përdorimin e Instrumenteve të Pagesave në Kosovë (6)  
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Konkluzione 
• Terminalet ATM kryesisht shfrytëzohen për tërheqje CASH, duhet promovuar edhe 

funksionet tjera të tyre pos tërheqjeve Cash; 
• Rrjeti i terminaleve POS është i shtrirë në të gjitha qendrat e Kosovës, por ka numër të 

lartë të tyre që janë jo-aktiv, prandaj duhet kampanjë sensibilizuese për pagesat në 
POS terminale; 

• Numri i kartelave vazhdimisht është në rritje, por shfrytëzimi i tyre nëpër terminale të 
pagesave duhet promovuar, veçanërisht përdorimi i tyre në POS terminale, pasi që 
numër i madh i kartelave nuk përdoren nëpër terminale; 

• Shfrytëzimi i shërbimit e-banking mbetet në nivele të ulëta edhe pse me trendë rritës. 
Duhet nxitur rritja e përdorimit të këtij shërbimi qoftë përmes tarifave apo formave 
tjera të vet bankave. 

 

 



2. Analiza Kos-Giro (1) 
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Lloji i transaksioneve Pagesa Xhiro në Cash ( përmes ICS)  Pagesa Xhiro nga llogaritë  ( përmes ICS)  

  Numër   % numër  Vlera % vlerë Numër   % numër  Vlera 
% 

vlerë 

2007 87,511   203,625,449.22   30,805   160,783,620.07   

2008 136,847 56.38 125,706,145.06 -38.27 108,812 253.23 406,472,555.25 152.81 

2009 163,496 19.47 78,748,589.23 -37.36 205,259 88.64 578,300,941.81 42.27 

2010 299,360 83.10 107,627,591.00 36.67 177,091 -13.72 610,038,088.00 5.49 

2011 291,648 -2.58 132,138,679.00 22.77 205,244 15.90 775,414,392.00 27.11 

TM2 2012 146,061 -49.92 57,341,689.00 -56.60 108,467 -47.15 325,518,041.00 -58.02 

Numri i pagesave Kos Giro në para të gatshme  dhe nga llogaritë , përmes SEKN gjatë viteve 2007-2012 

Lloji i 

transaksioneve 
Pagesa Xhiro në Cash  

Pagesa Xhiro nga llogaritë  brenda bankës /INTRA 

  Numër   % numër  Vlera % vlerë Numër   % numër  Vlera % vlerë 

2007 10,197   40,848,767.14   18,019   8,827,130.43   

2008 29,528 189.58 8,967,735.92 -78.05 29,273 62.46 103,801,821.17 1,075.94 

2009 74,619 152.71 12,087,887.32 34.79 30,444 4.00 76,014,418.96 -26.77 

2010 109,442 46.67 35,314,429.00 192.15 99,562 227.03 85,154,228.00 12.02 

2011 114,368 4.50 20,566,916.00 -41.76 89,027 -10.58 222,255,236.00 161.00 

TM2 2012 49,233 -56.95 7,418,571.00 -63.93 34,886 -60.81 120,058,704.00 -45.98 

Numri i pagesave Kos Giro në para të gatshme  dhe nga llogaritë, brenda bankës gjatë viteve 2007-2012 

Numri dhe vlera e pagesave të 
cilat i takojnë skemës KOS-GIRO 
vazhdimisht është në rritje. 
Qëllimi kryesor i kësaj forme të 
pagesës është reduktimi i 
pagesave përmes CASh-it, 
prandaj duhet promovuar 
pagesat Giro përmes llogarive, 
duke dekurajuar pagesat Giro 
përmes Cash-it. 



Pika e tretë (3) 
-Diskutim lidhur me mënyrën e bashkëpunimit me VISA  
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– Përkrahja financiare nga ana e VISA’s, siç edhe është diskutuar edhe në 
takimet tjera 

“Visa ka premtuar një buxhet prej US$ 10,000 që të jetë në dispozicion vitin 
e ardhshëm... mjetet të investohen në zhvillimin e një web-i lokal dhe VISA 
mund të përkrah me përmbajtjen e tij “.  

 



 
Pika e tretë (3) 
Diskutim lidhur me mënyrën e bashkëpunimit me MasterCard (1) 
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Lidhur me objektivat e BQK-së për reduktimin e transaksioneve cash, 
këshilltarët e MasterCard kanë përgatitur një propozim për të ndihmuar në:  

1. Projektimin e kornizës për themelimin e Qendrës Procesuese për 
transaksione me kartela;  

2. Të ndihmojnë me sjelljen e përvojave nga vende të ndryshme (europës) 
për praktikat ligjore dhe të marketingut që të rriten pagesat 
elektronike.  



Pika e tretë (3) 
Diskutim lidhur me mënyrën e bashkëpunimit me MasterCard (2) 
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– MasterCard ka përcaktuar qasjen e punës lidhur me bashkëpunimin me 
BQK-në sipas tri fazave: 

 

I. Vlerësimi I tregut dhe vendosja e objektivave; 

II. Etapa e Analizave dhe opsioneve të NPC; 

III. Etapa e praktikave ligjore dhe të marketingut.  



Pika e tretë (3) 
-  Diskutim lidhur me mënyrën e bashkëpunimit me MasterCard, Visa si dhe 
burime tjera të nevojshme për menaxhim të projektit    
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Propozim:  

 

– Secili pjesëmarrës në Sistem të Pagesave të kontribuoj së paku me nga 2 
000 Euro, duke përfshirë edhe BQK-në, për të përkrahur zhvillimin e 
kampanjave vetëdijësuese  për përdorimin e pagesave elektronike; 



Pika e katërt (4) 
-  Diskutime për Qendrën Procesuese Ndërbankare 
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• Të analizohet mundësia e përdorimit reciprok të kartelave 
bankare në të gjitha  terminalet  ATM dhe POS.   

• Marrëveshje bilaterale apo multilaterale në mes të bankave. 

• Standardizim  (si të bëhet;  çka të bëhet dhe kur?) 

• Shtylla III. Në kuadër të Strategjisë së Sistemit Kombëtar të 
Pagesave, e udhëhequr nga BQK-ja –ka pyetësorë, analizuar 
dhe është gjithashtu duke hulumtuar praktika . 

• Përkrahje e kërkuar nga Banka Botërore dhe në kontakt me 
Master Card (përmes kësaj ekipe)   



Pika e pestë (5)  
Të përcaktohen objektivat e ekipit dhe afatet kohore të përmbushjes së tyre 
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Konkluzione dhe objektiva të përcaktuara bashkë nga ekipa 

menaxhues e projektit në kuadër të KKP-ës 

 



Faleminderit 
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Këshilli Kombëtar i Pagesave 
http://www.bqk-kos.org/?cid=1,59,55 


