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- Përkufizimi i Sistemit të Pagesave 

- Sistemi aktual dhe nevojat për zhvillime të reja

Pjesa II 

- Përkufizimet e strategjisë

- Vizioni

- Plani i veprimit
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Çka është Sistemi i Pagesave?

“është gjithçka që ka të bëjë me lëvizjen e parasë nga paguesi/debitori tek i 

paguari/kreditori” 1

1BIS (2006) General Guidance for National Payment System Development 

Ekonomia “Reale” (shitje & blerje)

Sistemi Bankar (shërbimet e pagesave)

Transferi i Pagesave Ndërbankare

Kliringu

Shlyerjet Finale
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Mbikëqyrja dhe Rregullimi i Sistemit

të Pagesave 

“ struktura e organizimit, mbikëqyrja dhe rregullimi i organizuar nga BQK-

ja në marrëveshje dhe kordinim me akterë të pagesave si dhe në

transparencë të plotë me publikun”

Ekonomia “Reale” (shitje & blerje)

Kompanitë dhe personat fizik

Thesari, Bankat Komerciale dhe 

Operatorët e shërbimeve të

pagesave

Banka Qendrore e 

Kosovës
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Elementet e Sistemit Kombëtar të 

Pagesave1

1. Instrumentet e pagesave për transfer të

parasë/fondeve (letër dhe elektronike)

2. Infrastruktura për procesim dhe transferim të

parasë 

3. Institucionet financiare që operojne dhe mbajnë

llogari për kryerje te shërbimeve të pagesave, 

4. Marrëveshjet, kontratat dhe rregullativat

percjellese

5.   Ligjet, rregullat, standardet, procedurat dhe 

udhezimet

1BIS (2006) General Guidance for National Payment System Development

Roli i Bankes Qendrore në

Sistemin e Pagesave

Roli i BQK në Sistemin e Pagesave është: 

Roli operacional – ofrimi i shërbimeve të
kliringut dhe shlyerjes;

Roli reformator/katalizator – nxit dhe 
ndihmon në përmirësimin ligjor dhe 
teknologjik/zgjidhjen e problemeve; 

Roli mbikëqyrës – mbikëqyr sistemin e 
pagesave;
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Sistemi aktual i pagesave në

Kosovë

KLIRINGU MANUAL (7 Maj, 2001 – 2 Prill, 2002)

Sistemi i Kliringut Ndërbankar (SKN)

Kryen kliringun e dy llojeve të pagesave:

• Pagesat Individuale (kreditime direkte),

• Pagesat prioritare

KLIRINGU ELEKTRONIK (2 Prill, 2002 - sot)

Sistemi Elektronik i Kliringut Ndërbankar (SEKN)

Operon me pesë mënyra të pagesave, si: 

• Pagesat Individuale (kreditime direkte) (2001)

• Pagesat Prioritare (2001)

• Pagesat Masive (2003)

• Kos Giro (2005)

• Debitimi Direkt (2009)

• Instrumente dhe mekanizma të tjerë të shërbimeve të pagesave të ofruara nga bankat komerciale, si: 
kartela të debitit dhe kreditit, POS, e-banking, etj.

Njoftimi për kalimin në sistemin elektronik ndërbankar 

nga një gazetë e përditshme me datën 3 Prill, 2002.

Raporti i kliringut manual nga data 8 Mars, 2002.

Përmes vetëm një sesioni të kliringut (15:00) në NETO. 

Për pagesa prioritare (8-15:30), në baza bruto. 

Përmes katër sesioneve (8:00; 10:30;13:30 dhe 15:00) në

baza NETO.

Për pagesa prioritare (8-16:00), në kohë reale dhe në

baza bruto. 

Baza Ligjore

Baza ligjore për sistemin e pagesave:

• Ligji i Bankës Qendrore (2008)

• Rregullorja e transakcioneve të pagesave  2001/26 

• BQK Rregulla Nr. XVIII mbi kliring dhe shlyerje të llogarive

• BQK Rregulla Nr. XIX, për Sistemin Standard të Numrave të
Llogarive

• BQK Rregulla XVII për Rezervën e Obliguar

• BQK Rregulla XXXI për Debitimin Direkt

• Procedurat e Sistemit Elektronik të Kliringut Ndërbankar

• Rregulla XI (pika 4) për raportim të instrumenteve dhe pagesave 
(cash dhe jocash) 

• Ligji Nr.02/L-23 mbi shërbimet elektronike të infomatikës (MTI)
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Statistika të SEKN ndër vite

• Në vitin 2009, SEKN realizoj 3,763,390 pagesa me vlerë prej €3,975,813,933.01

1
,9

1
9
,1

5
6
,4

2
5
.4

9

2
,3

2
5
,0

4
9
,9

6
0
.6

3

2
,4

6
0
,2

5
8
,4

1
6
.3

2

3
,1

6
6
,2

2
2
,7

2
2
.7

3

3
,9

7
5
,8

1
3
,9

3
3
.0

1

2005 2006 2007 2008 2009

Vlera

6
2
7
,7

0
2

9
9
0
,8

8
7

1
,3

1
4
,7

1
0 2

,7
2
5
,1

7
5

3
,7

6
3
,3

9
0

2005 2006 2007 2008 2009

Numri

LIMITI

2,000 5,000 10,000

Statistika Numri % Vlera % Numri % Vlera % Numri % Vlera %

ICS 370,653 81.13% 161,662,229.31 6.78% 411,184 90.00% 293,631,920.29 12.32% 430,634 94.26% 440,337,086.31 18.47%

RTGS 86,211 18.87% 2,222,241,778.97 93.22% 45,680 10.00% 2,090,272,087.99 87.68% 26,230 5.74% 1,943,566,921.97 81.53%

TOTAL Pagesa Normale (viti 2009) : 456,864 100.00% 2,383,904,008.28 100.00%

Statistika (Pagesat Normale) – Vlera minimale e pagesave 
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VIZIONI

- bazuar në nëntë shtylla kryesore të strategjisë

I. Korniza ligjore

II. Pagesat me vlerë të madhe dhe ato urgjente

III. Sistemi i pagesave me vlera të vogla

IV. Transakcionet qeveritare

V. Letrat me vlerë, depozitimi, kliringu dhe shlyerja

VI. Tregjet monetare

VII. Dërgesat nga jashtë (Remitenca)

VIII. Mbikëqyrja e Sistemit të Pagesave 

IX. Bashkëpunimi (komiteti kombëtar i pagesave)
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I. Rishikimi i bazës aktuale ligjore (përgatitja e ligjeve, rregullave
dhe përshtatje tjera të reja të ambientit dhe infastrukturës legale)

II. Përgatitja e projektit dhe implementimi i RTGS (Real Time Gross 
Settlement), të konsideruar dhe në pajtim me TARGET-2 si dhe 
përshtatje të reja të sistemit ekzistues (në pajtim me ISO 15022) 

III. Projekti zhvillimor dhe implementimi i qendrës kombëtare të
procesimit (electronic interbank card switch)

IV. Ndërlidhje elektronike të automatizuara (Thesar/MEF-BQK-
Banka dhe anasjelltas)

Vizioni i strategjisë se zhvillimit të sistemit 

kombëtar të pagesave

PLANI I VEPRIMIT 
(planifikuar për t’u zbatuar sipas nëntë shtyllave te vizionit të miratuar

ne bordin drejtues të BQK-se me 23 shtator, 2009)

Shtyllat Veprimet Afati

Të gjitha Struktura dhe programi i asistences teknike per reformen e sistemit te pagesave 2009-2011

I Korniza ligjore  (rishikimi i regullave dhe procedurave dhe nxjerrja e ligjeve te reja) Qershor, 2009 -

Mars 2010

II Siguro dhe zhvilo projektin per pagesa me vlere te madhe dhe ato urgjente (RTGS perfshire

edhe CSD)

Shtator 2009 -

Dhjetor 2010

II-III-V Implemento “ back-up computer site/(Business Continuity Centre” Shtator-Dhjetor

2009

III Vlerëso dhe analizo zevendesimin e EICS per pagesa prioritare ne RTGS Shtator-Dhjetor

2009

III Krijimi I projektit dhe Implemntimi i qendres procesuese “national interbank card switch” shtator 2010-

shtator 2013

IV Lidhje direkte Thesar/BQK

Permiresim ne mbledhjen, perpunimin dhe raportimin e pagesave te te hyrave te qeverise

“Internet portal “ per pages ate qeverise

Qershor-

dhjetor 2009

Ne proces

V Prokuro dhe implemento CSD (Central Securities Depository) depozitimi, kliringu dhe 

shlyerja e letrave me vlere bashke me RTGS – shtylla II)

Shtator

09/dhjetor 2010

VI Prokuro dhe implemento projektin e tregut monetar Pas dhjetorit

2010

VII Rishikimi dhe projekti per dergesa te jashtme “ remittances market “ shtator,

09/mars 2010

VIII Zhvillo mbikeqyrjen e Sistemit te Pagesave “oversight” Qershor 2009-

Qershor 2011

IX Themelo Komitetin Kombetar te Pagesave (NPC) Shtator-dhjetor

2009
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Struktura e planifikuar ekipeve punuese

për Implementim të Strategjisë së 

Zhvillimit të Sistemit të Pagesave

13

Komiteti

Kombëtar i 

Pagesave

Bordi

Drejtues i 

BQK-së

Grupi i 

Strategjisë
(Menaxhmenti/ 

DSPN dhe Banka 

Botërore

Drejtorati i Sistemit të

Pagesave në BQK

Udhëheqësi i ekipës nga

Kompania Kontraktuese

Grupet

Punuese

8 grupe ne BQK 

(finalizuar)

Ekipa

implementuese e 

Kompanisë

Kontraktuese
(asistenca e BB dhe 

kontrata me kompani, 

korrik, 2010/2011)

Grupet Individuale

Punuese te Bankat

Thesari/MEF; 

8 grupe pune
(final deri me 1 mars, 

2010) 
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Parakushtet për implementim të

suksesshëm të strategjisë

1. Resurset e mjaftushme njerëzore – Zhvillimi i SKP-së do të varet nga resurset 
njerëzore të mjaftueshme në numër dhe me eksperiencë në dispozicion nga BQK dhe 
bankat komerciale.

2. Sigurimi i mjeteve financiare – Dokumenti i Strategjisë (Plani i Veprimit) parasheh 
mjetet financiare të nevojshme për zhvillimin e projekteve të parapara në Vizion. Këto mjete 
do të sigurohen nga Banka Botërore. Qëllimi i BQK-së është të minimizoj nevojën për 
shpenzime vetanake të bankave komerciale në Kosovë për zhvillimin e projekteve në fjalë

3. Afatet e projekteve – Fillimisht shtyerja e afatit për 6 muaj (arsyeja koordinimi me 
Bankën Botërore). Në rast të paraqitjes së nevojës për ndryshime në bazë të arsyeve të 
forta, do të njoftohen me kohë menaxhmenti dhe bordi i BQK-së

4. Kontrollimi dhe Vlerësimi

Menaxhimi, bashkëpunimi, analiza dhe vlerësimi i rregullt i të arriturave dhe rezultateve në
implementim të projekteve, zbatuar sipas parimeve të nëntë shtyllave të Vizionit të
strategjisë së zhvillimit të sistemit të pagesave.
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Ju falemnderit!

Gjylfidane Kastrati-Kadrijaj,  Drejtore

Drejtorati i Sistemeve të Pagesave Ndërbankare 

gjylfidanek@bqk-kos.org

http://www.bqk-kos.org/shqip/ics.htm
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