
Drejtorati i Sistemeve të Pagesave Ndërbankare

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS     1.

Debitimi Direkt 
– Struktura logjike dhe funksionimi



• Debitimi Direkt (DD), definohet si instrument / skemë e pagesave, duke u konsideruar ndër metodat më 
efikase të pagesave me vlera të vogla dhe shuma te ndryshme

• DD është metodë e sigurt dhe e përshtatshme për realizimin e pagesës dhe është e favorshme për pagesa të 
rregullta me shuma të ndryshme (fatura të ujit, rrymës, premi të sigurimeve, këste të kredive, etj) Është një 
instrument me të cilin lehtësohen dhe shpejtohen këto pagesa duke rritur efikasitetin dhe mbajtur një 
kosto të ulët 

• DD realizohet përmes sistemit të pagesave, duke u nisur nga  banka urdhëruese (e cila inicion DD) dhe 
përmes SNP deri tek banka pranuese

• Është një udhëzim /autorizim të cilin paguesi /debitori ia jep bankës së tij përmes kompanisë, me të cilën e 
autorizon një institucion, ndërmarrje / kreditorin të tërheqë shuma të ndryshme të parave nga llogaria 
përkatëse e klientit përderisa klienti  pranon një njoftim paraprak nga kreditori për shumën dhe datën e 
tërheqjes 

• Përmes DD, lejohet që banka të paguaj faturat lehtë dhe në mënyrë të sigurt, duke kursyer kohën, rritë 
efektshmërinë dhe sigurinë me dërgimin e faturave në pajtim me Instruksionin DD

• Aplikimi i Debitimit Direkt vë në përdorim një instrument të ri të pagesës i cili ndikon në zvogëlimin e 
përdorimit të parasë së gatshme, si dhe në përmirësimin e  arkëtimit, automatizimin e pagesave, 
barazimin/identifikimin e pagesave, rrjedhën e  parasë etj
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Çka është Debitimi Direkt?



Korniza Ligjore

– Ligji për Bankën Qendrore të Kosovës. Ligji nr. 03/L-74

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

– Rregullat e Sistemit të Kliringut Ndër-bankar në Republikën e Kosovës

– Rregullorja e transakcioneve të pagesave  2001/26

– BQK Rregulla Nr. XXXI, mbi Skemën e DD-së në SEKN

– Skema e Debitimit Direkt 

– Udhëzimi i Operimit të Skemës së DD-së
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Pjesëmarrësit në skemën e 
Debitmit Direkt
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Kreditori – Kompani dhe organizata tjera pjesëmarrëse të Skemës së DD

Debitori - Konsumatori i kompanive dhe klienti i bankës

Banka e Kreditorit – Banka mbajtëse e llogarisë së kompanisë / kreditorit

Banka e Debitorit – Banka mbajtëse e llogarisë së klientit

BQK / SNP - Pronar dhe rregullator i skemës dhe instrumentit të DD. 
Pjesëmarrëse në skemën DD të SNP janë të gjitha bankat komerciale

Elemente të tjera të rëndësishme

Regjistri i kreditorëve (shërbime publike, kompani dhe institucione tjera)

Kodi identifikues i kreditorit (lëshohet nga SNP/BQK)



Kreditori

• Kreditori / Kompania nënshkruan marrëveshjen për pjesëmarrje në Skemën e 

Debitimit Direkt me DSPN/BQK

• DSPN/BQK lëshon kodin e kreditorit për kreditorin përkatës.

• DSPN/BQK regjistron kreditorin dhe kodin në regjistrin e kreditorëve
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Marrëveshja për pjesëmarrje (1)
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Marrëveshja e Aderimit në Skemën e Debitimit Direkt në Kosovë 
 

Për: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) 

Drejtorati i Sistemeve të Pagesave Ndërbankare (SPN) në BQK 

 

Nga: Banka anëtare e skemës 

 

------------------------------------------------------------------------  

   

Preambula 
 
Skema e Debitimit Direkt është skema e vetme dhe unike e cila operon në kuadër të Sistemit Ndërbankar 

të Pagesave në Kosovë. 

 

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës / Drejtorati i Sistemeve të Pagesave Ndërbankare, mbikëqyrë, 

operon dhe administron operacionet e skemës në përputhje me Udhëzimin  dhe Procedurat e Operimit të 

Debitimit Direkt në Kosovë  dhe procedurat e përcaktuara në Rregullën XXXI mbi Skemës së Debitimit 

Direkt  të SPN  (”Rregulla”). 

 

Rregulla i përcakton të drejtat dhe obligimet e të gjitha institucioneve të cilat obligohen nga kushtet e 

saja („anëtarët‟) dhe të SPN, dhe e obligon secilin anëtar të i përmbahet obligimeve ndaj SPN dhe ndaj 

anëtarëve tjerë në pajtim me rregullat e përcaktuara këtu. 

 

SPN në emër të vetin dhe në emër të të gjithë anëtarëve, do të njoftojë anëtarin e propozuar për datën pas 

datës së gatishmërisë (ashtu si është përcaktuar më poshtë) në të cilën kjo marrëveshje për aderim bëhet e 

plotfuqishme (data e fillimit) në mes  të anëtarit të ri, SPN dhe anëtarëve të tjerë. 

 

Nga data e fillimit anëtari i propozuar bëhet anëtar dhe i nënshtrohet të gjitha obligimeve, detyrimeve, si 

dhe gëzon të gjitha të drejtat ashtu si janë përcaktuar me rregull 

 

ËSHTË ARRITUR KJO MARRËVESHJE: 

 

1. Anëtari i propozuar merr përsipër dhe obligohet ndaj SPN dhe anëtarëve të tjerë 

të përmbushë obligimet e vendosura dhe të i përmbahet  kushteve të rregullës, ndryshimeve dhe 

plotësimeve të kohëpaskohshme, të aplikueshme që nga data e fillimit. 

 

2. Anëtari i propozuar deklaron dhe garanton si në vijim:  

 

2.1 Anëtari i propozuar ka fuqinë dhe autoritetin të hyn dhe ka ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura 

për të autorizuar hyrjen e vet në skemë dhe të përmbushë obligimet dhe të i përmbahet kushteve 

të rregullës. 

 

2.2 Nënshkruesit e anëtarit të propozuar i kanë të gjitha autorizimet e duhura si dhe fuqinë dhe 

autoritetin për të lidhur dhe obliguar anëtarin propozuar ndaj rregullës. 

 

2.1 Anëtari i propozuar duhet të sigurojë që i plotëson dhe që gjatë gjithë kohës së pjesëmarrjes në 

skemë do të plotësojë kriteret e pjesëmarrjes në skemë ashtu si janë të përcaktuara në rregull. Në 

rast se në çdo kohë pjesëmarrësi ka arsye të mendojë se nuk i plotëson këto kritere apo nuk është 

në gjendje të plotësojë këto kritere duhet të njoftojë SPN – në lidhur me rrethanat e krijuara. 

 

2.2 Anëtari i propozuar do të jetë në gjendje të përmbushë të gjitha obligimet e përcaktuara në rregull 

nga ...........(shëno datën) ....................(data e gatishmërisë). 

 

3. Me dorëzimin e këtij formulari të plotësuar të Marrëveshjes për Aderim, anëtari i propozuar pranon 

dhe pajtohet t‟u nënshtrohet kushteve dhe rregullave të brendshme të SPN mbi administrimin e 

aplikacioneve për pjesëmarrje në skemë, pa marrë parasysh faktin se a do të bëhet apo jo anëtar. 

 

4. Gjithë komunikimi, përfshi këtu plotësimin e procesit, me anëtarin e propozuar në lidhje me rregullën 

duhet të bëhet me shkrim dhe të i adresohet anëtarit të propozuar në adresën e dhënë më poshtë. 

 

5. Anëtari i propozuar pajtohet me publikimin e emrit dhe të dhënave të përgjithshme mbi aplikimi e tij 

për aderim në Web faqen publike të SPN – BQK 

 

6. Anëtari pajtohet të jetë anëtar në skemë si bankë e debitorit, dhe në rastet kur është e zgjedhur/ 

shënuar më poshtë edhe si bankë e kreditorit (ju lutem shënoni X në katrorë kur aplikohet) 

 

 Anëtari  pajtohet të jetë anëtar në skemë si bankë e kreditorit. 

 

7. Kjo marrëveshje dhe të gjitha çështjet që dalin apo janë të lidhura me të i nënshtrohet rregullativës 

ligjore të aplikueshme në Kosovë 

 

8. Kësaj marrëveshje i bashkëngjitet informacioni si me poshtë: 

 

a) Lista e kontakt personave kontakt sipas përgjegjësive të ndara dhe në pajtim me pyetjet si më 

poshtë dhe listën shtesë që do të qarkullon në mes të pjesëmarrësve  

 

b) Përgjigjet në pyetjet e dhëna në shtesën e kësaj marrëveshje. 

 

PËR DHE NË EMËR TË ANËTARIT TË PROPOZUAR 

 

Nënshkruar nga     Nënshkruar nga 

(1) (2) 

------------------------------------------   -------------------------------------------- 

 

Emri /Pozita ---------------------------------                 Emri /Pozita ----------------------------- 

 

Data e nënshkrimit ------------------------------           Data e nënshkrimit --------------------- 

 

 

Vula       Vula  

 



BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS     7.

Marrëveshja për pjesëmarrje (2)
 

SHTESA 

 
A. Anëtari i propozuar duhet të sigurojë informacionin e kërkuar në këtë shtesë në mbështetje të aplikimit të 

tij për aderim  në Skemë. Dështimi në ofrimin dhe/apo sigurimin e këtyre informacioneve  mund  të 

rezultojë me refuzimin e aplikacionit apo vonesa në procesimin e tij. 

 

Informacioni i dhënë duhet të regjistrohet në regjistrin e anëtarëve të skemës në   

SPN 

 

Anëtari i propozuar e kupton dhe pranon se çdo informacion i dhënë në përgjigje të pyetjeve ne këtë 

seksion/paragraf 

 

B. Do të bëhet publik në Web faqen publike të SPN dhe  mund të bëhet i disponueshëm për shkarkim nga ana 

e SPN  

 

Emërtimi i plotë i anëtarit  të propozuar 

 

 

Adresa zyrtare për komunikim 

 

 

BIC Kodi (BIC 8 ose  BIC 11) 

 

 

Personi kontaktues dhe kontakt info 1*  

Personi kontaktues  dhe kontakt info 2*  
 I autorizuar nga nënshkruesi i marrëveshjes 

 

Anëtari i propozuar e kupton dhe pranon se çdo informacion i dhënë në përgjigje të pyetjeve në këtë seksion 

/paragraf. 

 

C. Do të jetë i disponueshëm vetëm për BQK dhe bankat apo institucionet tjera të cilat janë të autorizuara për 

këtë dhe nuk do të i lihet në dispozicion asnjë trupi apo organi tjetër. 

 

Të dhënat për kontakt (për komunikim me SPN) një e-mail adresë e përgjithshme /zyrtare duhet të ofrohet 

p.sh. DD@bank.com apo paymentsystems@bank.com 

 

Të dhënat kontaktuese të individëve NUK duhet të ofrohen/jepen. 

 

Data e ardhshme e gatishmërisë (kjo fushë duhet të plotësohet në rastet kur anëtari i propozuar kërkon të 

specifikojë një datë për aderim e cila është pas datës (shëno datën). 

 

Anëtari i propozuar i cili do te aderojë në skemë me (shëno datën) nuk kërkohet të plotësojë këtë fushë. 

 

Aneks i Marrëveshjes  mbi Pjesëmarrjen e Kreditoreve në Skemën e  Debitimit Direkt në Kosovë 

 

   Dedikimi i llogarisë së kreditorit për Debitim Direkt  

 
 

Në bazë të Marrëveshjes   mbi Pjesëmarrjen e Kreditoreve në Skemën e  Debitimit Direkt në Kosovë 

  të nënshkruar nga ana e kreditorit ___________________________________,  i njëjti deklaron se       

  llogaria bankare nr.                Emërtimi i kreditorit  

 

Llogaria 1: 

      

 

                    

Numri i llogarisë  

 

    ________________________________________________  e hapur  

                             Emërtimi i llogarisë 

 

   në _________________________________    

   Emërtimi i bankës 

është llogaria e vetme e  dedikuar për  veprimet lidhur me Skemën e Debitimit Direkt. 

 

 

Llogaria 2: (Opcionale) 

 

 

 

 

     Numri i llogarisë 

 

    ________________________________________________  e hapur  

                             Emërtimi i llogarisë 

 

   në _________________________________    

   Emërtimi i bankës 

 

 

Llogaritë e lartshënuara do të jenë llogaritë të  cilat i bashkangjitet kodit të kreditorit të lëshuar nga BQK për 

veprimet e  lidhura me transakcionet e Debitimit Direkt për _________________________  

 

 

Shënim:Kreditori mund të operoë me dy llogari kolektuese për Debitim Direkt.  Kreditori duhet të aplikojë në 

BQK për kodin e kreditorit lidhur me të dy llogaritë bankare. 
  

 

Nënshkruar nga:      

        

------------------------------------------------------  

 

Emri /Pozita -----------------------------------   

 

Data        Vula    

 

                

                



Pjesëmarrësit në skemën e 
Debitimit Direkt

• Debitori – nënshkruan autorizimin tek Kreditori për të kryer pagesat me DD. 

• Kreditori 

– Proceson autorizimin, dërgon kopjen fizike tek banka e debitorit,

– Përgatitë dhe dërgon tek banka e kreditorit kërkesën për aprovim të 
autorizimit/transaksionin DD në formë elektronike - fajlli.

– Njofton debitorin për shumën dhe datën e debitimit për tërheqjet e radhës.

• Banka e kreditorit – verifikon të dhënat dhe përcjellë kërkesat për DD tek banka e 
debitorit përmes SNP.

• Banka e debitorit

– Proceson/verifikon autorizimin(kopjen fizike) , aprovon/refuzon atë.

– Proceson kërkesën për transaksion DD ekzekuton DD apo refuzon atë.

– Përcjellë fondet/informatën përmes SNP tek Banka e kreditorit.

• Banka e kreditorit – krediton llogarinë e kreditorit, njofton kreditorin për fondet 
apo refuzimin e DD.
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Anëtarët dhe Pjesëmarrësit e
skemës së DD 

• Bankat komerciale anëtare të SNP
– PCB Procredit Bank
– BPB Banka Private e Biznesit
– BEK     Banka Ekonomike
– NLB     Nova Ljubljanska Banka Prishtina
– RBKO  Raiffeisen bank Kosova
– BKT     Banka Kombëtare Tregtare
– TEB Türk Ekonomik Bankasi

• Kompanitë pjesëmarrëse të skemës: 
– KEK  Korporata Elektroenergjetike e Kosovës (KEK10-KEK70)
– PTK  Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës (PTK10-PTK20)
– KUR Prishtina- Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina (URP01)
– GYM  Ndërmarrja private GYM (GYM01)
– URGJI Hidromorava Gjilan (URGJI)
– KMGJI Higjiena Gjilan (KMGJI)
– DZM Dardafone.net(DZM01)
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Autorizimi (1)

Formulari i Autorizimit, duhet të përmbajë:

Të dhënat personale të klientit, llogarinë bankare të klientit nga e cila do të kryhen pagesat me DD,modalitetet e 
pagesave, datat për debitim, shumën maksimale të lejuar për debitim, formën e preferuar për njoftim, afatin e 
vlefshmërisë së autorizimit, etj.

Të dhënat për shërbimin dhe pagesën në anën e kreditorit: ID të klientit, kodin apo referencën e klientit tek 
kreditori (p.sh. te KEK-u DPR-xxxxx, ujësjellësi xxxx etj), llogarinë pranuese, bankën, adresën dhe kontaktet e 
kreditorit. 

Formulari i autorizimit, përmban tri faqe kryesore me të dhëna me të drejtat dhe parimet kryesore të autorizimit 
për debitim të llogarisë, dokumenti i autorizimit për: 

1. për kreditorin,
2. për klientin, 
3. për bankën e klientit

Formularin për autorizim të plotësuar dhe të nënshkruar, klienti duhet ta dorëzojë në zyrat përkatëse të 
kreditorit, duke ja bashkangjitur një kopje të letërnjoftimit të tij, numrin e llogarisë bankare të tij.

Pjesa e dokumentit të autorizimit për bankën e klientit dorëzohet në bankë me marrëveshje përmes kompanisë 
dhe me njoftim edhe nga klienti (sipas nevoje).
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Autorizimi (2)
Për KREDITORIN 

 

 

Sistemi i Pagesave Ndërbankare 
Debitimi Direkt në SPN 

                

Numri  unik i referencës së autorizimit (të plotësohet nga kreditori) 

 
 
LOGO 

Me nënshkrimin e këtij autorizimi unë: 
A. Autorizoj (emërtimi i kreditorit) të i dërgojë bankës time udhëzimet për debitimin e llogarisë time, dhe  
B. Autorizoj bankën time (emërtimi i bankës) të debitojë llogarinë time në bazë të udhëzimeve nga  (emërtimi i kreditorit).  

Ju keni të drejtë të kërkoni kthimin e mjeteve nga banka juaj sipas kushteve të marrëveshjes me bankën tuaj.  
Kërkesa për kthim duhet të dorëzohet më së voni  XX jave pas datës së debitimit të llogarisë tuaj. 
Të drejtat tuaja janë të sqaruara në deklaratën të cilën mund ta merrni në bankën tuaj. 

 
1. Emri dhe Mbiemri:*   __________________________________________________________________________ 
 
2. Numër identifikimi:* ___________________________________________________________________________ 
 
3. Adresa:*  ______________________ ___________________  ______________________ 

Rruga dhe numri   Kodi postar, Qyteti   Shteti 

 
4. Kodi i debitorit: __________________________________________________________________________ 
 
5. Emri i kreditorit: __________________________________________________________________________ 
 
6. Kodi i kreditorit: __________________________________________________________________________ 
 
7. Adresa e kreditorit: ______________________ ___________________  ______________________ 

Rruga dhe numri   Kodi postar, Qyteti   Shteti 

8. Numri i llogarisë së kreditorit 
(IBAN):  
 
9. SWIFT kodi i bankës  
 së kreditorit:  
 
10. Numri i Llogarisë së debitorit-
IBAN*: 
 
11. SWIFT kodi i bankës  
së debitorit *: 

 
12. Numri i kontratës:  ____________________________________________________________________ 

Numri identifikues i kontratës 

____________________________________________________________________ 
Përshkrimi i kontratës 

13. Tipi i pagesës*: E përsëritur ________     E njëhershme ________ 
 

14. Ky autorizim vlen për pagesat deri në shumën maksimale:___________ €.* 
 

Vendi: _______________*       Data: _____________________* 
                  dd / mm / vvvv 

Afati i validitetit  
të autorizimit:*  Ky autorizim për Debitim Direkt vlen deri më: _________________________ 

dd / mm / vvvv 

Nënshkrimi:* 

 
 
Vërejtje:   Nënshkrimi identik me nënshkrimin e deponuar në bankë gjatë hapjes së llogarisë 

 
Për përdorim të Kreditorit 

 

                

              

                

              

 

Kushtet e këtij Autorizimi për Debitim Direkt: 

 

1. Kreditori: 

 

A) Pajtohet të dërgojë njoftimin paraprak mbi shumën e çdo tërheqjeje me Debitim Direkt dhe datën e 

ekzekutimit të Debitimit Direkt së paku XX ditë para se kërkesa për Debitim Direkt të dërgohet. 

Njoftimi paraprak duhet të përmbajë së paku këto të dhëna. 

 

“ Shuma prej _____EUR do të debitohet me Debitim Direkt nga llogaria juaj me datën.(data e 

dërgimit të kërkesës) për (Arsyeja e debitimit direkt)” 

P.Sh.  

Shuma prej 51.23 EUR do te debitohet  me Debitim Direkt nga llogaria juaj me datën 28.02.2008 

për pagesën e energjisë elektrike fat nr. 123456 

 

B) Duhet që, kur arsyeja në bazë të së cilës është dhënë ky autorizim të përfundojë, të njoftojë bankën 

se nuk do të ketë kërkesa për Debitim Direkt në bazë të këtij autorizimi. Pas marrjes së këtij njoftimi 

banka do të anulojë autorizimin duke më njoftuar me shkrim. 

 

2. Klienti 

 

A) Mund të anulojë autorizimin në çdo kohë duke njoftuar me shkrim bankën apo kreditorin. 

 

B) Të ndërpresë pagesat e çfarëdo Debitimi Direkt të iniciuar nga kreditori në bazë të këtij autorizimi 

duke njoftuar bankën me shkrim para se Debitimi Direkt të paguhet nga banka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GARANCIONI PER DEBITIM DIREKT 

 

Ky garancion ofrohet nga banka  juaji si anëtare në skemën e Debitimit Direkt  në të cilën bankat 

dhe kreditorët janë pjesëmarrëse. 

 

Në rast se ju autorizoni një pagesë përmes Debitimit Direkt  atëherë: 

 

 Kreditori juaj do të ju njoftojë paraprakisht për shumën e cila do të debitohet nga llogaria juaj. 

 

 Banka juaj do të pranojë të paguaj debit të tillë, duke pasur parasysh se llogaria juaj ka fonde të 

mjaftueshme  

 

Në rast se konstatohet se një Debitim Direkt i paautorizuar është debituar nga llogaria juaj, ju 

garantohet kthimi nga banka juaj i shumës së paguar. Pas procedurës së verifikimit në mes të 

bankës dhe kreditorit.  

Ju mund të anuloni autorizimin për Debitim Direkt në çdo kohë duke ju drejtuar me shkrim bankës 

tuaj. 



Procesi i ekzekutimit të 
Debitimit Direkt (1)

Kërkesa 

për DD
- porosi 

jofinanciare

APROVIMI     

I DD 
- porosi 

jofinanciare

Kërkesa 

për DD
- porosi 

jofinanciare

APROVIMI     

I DD 
- porosi 

jofinanciare

Klienti

Marrëveshja

me Kompaninë

Banka e 

Kompanisë

SNP në BQK

Banka e 

klientit
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Kërkesa 

për 

ekzekutim

- porosi 

jofinanciare

Pagesa e 

DD
(Transaksion

financiar)                 

Kërkesa 

për 

ekzekutim

- porosi 

jofinanciare

Pagesa e 

DD 
(Transaksion 

financiar)

Kreditori

Informatat për

kërkesat për DD

Banka e 

Kompanisë

SNP në BQK

Banka e 

klientit
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Procesi i ekzekutimit të
Debitimit Direkt (2)



Kodet e mesazheve
• 590 – Informatë  mbi autorizimin për Debitim Direkt

(Autorizimi)

– 59000 – Informatat e autorizimit 

• 591 – Autorizimi i pranuar /konfirmuar (Autorizimi)

– 59100 – Autorizimi i konfirmuar 

– 59101 – Autorizimi refuzohet

• 603 – Informata mbi anulimin e Autorizimit

– 60300 – Referohu  klientit

• 604 – Konfirmim i njoftimit mbi anulimin Autorizimit

– 60400 – Konfirmim i njoftimit mbi anulimin

• 605 – Kërkesa për transaksion të DD  

– 60500 – Tërheqja e parë 

– 60501 – Tërheqja e fundit 

– 60502 – Tërheqja e radhës/e përsëritur

– 60503 – Tërheqja e njëhershme

• 606 – Transaksion i Debitimit Direkt –financiar 

– 60600 –Transaksion i Debitimit Direkt - financiar

– 60601 –Fonde të pamjaftueshme në llogari

– 60602 –Tejkalim i shumës maksimale  të lejuar

– 60603 – Me kërkesë të klientit  

– 60604 – Llogaria e mbyllur/nuk ekziston

– 60605 - Tejkalim i datës së vlefshmërisë së 
autorizimit

– 60606 - Autorizimi nuk ekziston

– 60607 - Tjera

- 607 – Kërkesë për kthim të transaksionit DD-financiar 

– 60700 – Referohu klientit / autorizim i kontestuar 

– 60701 – Debitori ka vdekur

– 60702 –Kërkesë e dyfishtë për  DD

– 60703 –Shuma e kontestuar  

– 60704 –DD i paautorizuar 

– 60705 – Tjera 

• 608 – Kthim i transaksionit të Debitimit Direkt - financiar

– 60800 – Kthim i transaksionit -financiar

– 60801 – Tjera

• 609 – Informata mbi bllokimin e ekzekutimit te 
tërheqjes         

- 60900 -Tejkalim i limitit kohor 

- 60901 -Tjera

• 610 – Transaksion i parealizuar pa informatë prej bankës 

se debitorit.

– 61000-Tejkalim i limitit kohor

– 61001-Tjera
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Hapat e procesimit të DD- Autorizimi

• Debitori  - nënshkruan autorizimin për DD tek  kreditori /kompania pjesëmarrëse në 
skemën e DD

• Kreditori - proceson autorizimin dhe dërgon kopjen fizike të autorizimit tek banka e 
debitorit

• Kreditori - dërgon formën elektronike të autorizimit tek banka e kompanisë/kreditorit

• Banka e kompanisë - përmes SPN dërgon të dhënat nga autorizimi tek banka e debitorit 
me mesazhin  “590-Informatë  mbi autorizimin për Debitim Direkt(Autorizimi)”

• Banka e debitorit – proceson autorizimin (elektronik dhe kopjen fizike) dhe 
aprovon/refuzon atë duke i kthyer bankës së kreditorit përmes SPN informatën

me mesazhin   “591-Autorizimi i pranuar /konfirmuar(Autorizimi)” me nën-kodin 
përkatës për aprovim/refuzim.

• Banka e kreditorit – I dërgon kreditorit informacionin e pranuar përmes SPN nga banka e 
debitorit.

Me këtë, procesi i validimit të  autorizimit tek të gjithë pjesëmarrësit është përfunduar.
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Hapat e procesimit të DD - Tërheqja

Kreditori – I dërgon bankës së kreditorit në format elektronik, të dhënat me 
kërkesën për DD për klientin për të cilin tashmë ka pranuar aprovimin 
e autorizimit nga banka e klientit/debitorit.

Banka e Kreditorit- Pas verifikimit, i dërgon bankës së debitorit, kërkesën për ekzekutim 
të DD, përmes  SPN, me mesazhin “605 – Kërkesa për transaksion të
DD“ 

Banka e Debitorit - Pas verifikimit, në rast se nuk ka pengesa tjera, debiton llogarinë e 
klientit  dhe i dërgon fondet në llogarinë e kreditorit tek banka e 
kreditorit përmes SPN, me mesazhin “606 – Transaksion i Debitim 
Direkt - financiar” me nën-kodin përkatës.

(Në rastin kur për një arsye të caktuar banka e debitorit nuk mund të 
debitojë llogarinë e debitorit, përmes SPN i kthen bankës së kreditorit 
informatën me mesazhin “606 – Transaksion i Debitim Direkt –
financiar” me nën-kodin përkatës).

Banka e kreditorit - Pas pranimit të informacionit përmes SPN, krediton llogarinë e 
kreditorit për shumën e pranuar, dhe njofton kreditorin për DD të 
realizuar/refuzuar. 
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Procesimi i DD

Kreditori

Autorizimi
DSPN/BQK
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Banka e Kreditorit
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Hapat e procesimit të DD -Verifikimi

• Verifikimi i kërkesës për DD nga banka e debitorit

Banka e Debitorit debiton 

llogarinë e Debitorit dhe  

dërgon te Banka e Kreditorit  

nënmesazhin financiar.

Po A i plotëson kërkesa 

kushtet e parapara në 

Autorizim?

Po A ka anuluar  

Debitori realizimin e 

kërkesës përkatëse?

JoJo Jo Po

Jo
A ka Debitori mjete 

të mjaftueshme në 

llogari?

Po

Banka e Debitorit  refuzon 

kërkesen përkatëse  dhe  

dërgon te Banka e Kreditorit  

nënmesazhin jo financiar.

Kërkesa për 

transaksion të 

Debitimit Direkt

A ekziston 

Autorizimi 

për kërkesën 

përkatëse?
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Procesi i ekzekutimit të
Debitimit Direkt

• Komunikimi i të dhënave në mes të pjesëmarrësve dhe anëtarëve të skemës 
bëhet në formë të standardizuar përmes  Strukturës Unike të Fajllit.

• Mesazhet financiare procesohen sipas sesioneve në SNP, ato jofinanciare 
procesohen menjëherë.

• BQK nuk i ngarkon bankat anëtare me komisione për Debitim Direkt. 

• Komisionin për DD në banka komerciale e paguan kreditori/kompania, në 
raportin 60/40%  (60% banka e kreditorit dhe 40% banka e debitorit).

• Me kërkesë dhe autorizim të bankave, BQK bënë përllogaritjen e këtyre 
komisioneve.
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Komunikimi elektronik –Autorizimi
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Për KREDITORIN 

 

 

Sistemi i Pagesave Ndërbankare 

Debitimi Direkt në SNP 

K E K 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Y 

Numri  unik i referencës së autorizimit (të plotësohet nga kreditori) 

 

 

LOGO 

Me nënshkrimin e këtij autorizimi unë: 

A. Autorizoj (emërtimi i kreditorit) të i dërgojë bankës time udhëzimet për debitimin e llogarisë time, dhe  

B. Autorizoj bankën time (emërtimi i bankës) të debitojë llogarinë time në bazë të udhëzimeve nga  (emërtimi i kreditorit).  

Ju keni të drejtë të kërkoni kthimin e mjeteve nga banka juaj sipas kushteve të marrëveshjes me bankën tuaj.  

Kërkesa për kthim duhet të dorëzohet më së voni  XX jave pas datës së debitimit të llogarisë tuaj. 

Të drejtat tuaja janë të sqaruara në deklaratën të cilën mund ta merrni në bankën tuaj. 

 

1. Emri dhe Mbiemri:*   Filan Fisteku 

 

2. Numër Identifikimi:* 1013247091 

 

3. Adresa:*  Zona Industriale, pn                               100000, Prishtinë                        Kosovë 
Rruga dhe numri   Kodi postar, Qyteti   Shteti 

 

4. Kodi i debitorit: DPR2002714 

 

5. Emri i kreditorit: Korporata Energjetike e Kosovës- Divizioni Prishtinë 

 

6. Kodi i kreditorit: KEK10   

 

7. Adresa e kreditorit:         Bul. Bill Klinton                              10000, Prishtinë                     Kosovë 
Rruga dhe numri   Kodi postar, Qyteti   Shteti 

8. Numri i llogarisë së kreditorit 

(IBAN):   

 

9. SWIFT kodi i bankës  

 së kreditorit:  

 

10. Numri i Llogarisë së debitorit-

IBAN*: 

 

11. SWIFT kodi i bankës  

së debitorit *: 

 

12. Numri i kontratës:  ____________________________________________________________________ 
Numri identifikues i kontratës 

____________________________________________________________________ 
Përshkrimi i kontratës 

13. Tipi i pagesës*: E përsëritur X     E njëhershme ________ 
 

14. Ky autorizim vlen për pagesat deri në shumën maksimale: 50 €.* 

 
Vendi: Prishtinë *                          Data:  05/07/2010* 
                  dd / mm / vvvv 

Afati i validitetit  

të autorizimit:*  Ky autorizim për Debitim Direkt vlen deri më:             05/07/2012 
dd / mm / vvvv 

Nënshkrimi:* 

 
 

Vërejtje:   Nënshkrimi identik me nënshkrimin e deponuar në bankë gjatë hapjes së llogarisë 

 
Për përdorim të Kreditorit: Debitimi i llogarisë bëhet me 05 te muajit vijues. Njoftimi me -email: ffisteku@gmail.com 

 

1 5 0 1 0 0 1 0 0 0 8 7 7 5 5 4 

              

1 1 1 0 2 0 4 1 5 8 0 0 0 1 3 2 

              

 

Numri  i referencës  
KEK202000000100Y

Emri dhe Mbiemri Filan Fisteku

Numër Identifikimi 1013247091

Adresa Zona Indust, pn,100000, Prishtinë ,Kosovë

Nr. Llogarisë së debitorit-

IBAN 1110204158000132

Kodi i debitorit DPR2002714

Emri i kreditorit Korporata Energjetike e Kosovës- Divizioni Prishtinë

Kodi i kreditorit KEK10

Adresa e kreditorit: Bul. Bill Klinton, 10000, Prishtinë, Kosovë

Nr. llogarisë së kreditorit 

IBAN 1501001000877554

Tipi i pagesës Përseritur

Vlera maksimale 50 €

Autorizimi vlenë deri më 05.07.2012

Vendi Prishtinë

Datë 05.07.2010

Data e Debitimit 05 të muajit vijues

Forma e komunikimit E-mail: ffisteku@gmail.com



No Emri Fushat e Autorizimit Shembull

1 ID 1

2 Numri I Kontrollit

3 Lloji I Transaksionit 6

4 Lloji i mesazhit 590

5 Nr. Detaleve 0

6 Shuma Vlera maksimale 50 €

7 Banka Urdheruese 1000767220000142

8 Llogaria e Klientit Urdherues Numri i llogarisë së kreditorit (IBAN): 1501001000877554

9 Emri i klientit urdhërues Kodi i kreditorit KEK10

10 Banka Pranuese 1000760100000128

11 Llogaria e klientit pranues Numri i Llogarisë së debitorit-IBAN: 1110204158000132

12 Emri i klientit pranues Emri dhe Mbiemri Filan Fisteku

13
Përshkrimi i transaksionit

Emri Mbiemri dhe Adresa(personit te cilit i paguhet fatura)

14 Datë e transaksionit Datë 05.07.2010
15 Mod36 Numri  unik i referencës së autorizimit KEK202000000100Y

16 ID e klientit Kodi i debitorit DPR2002714

17 FRezerv1 59000

18 FRezerv2 Tipi i pagesës Përseritur

19 Data Valide Autorizimi vlenë deri më 05.07.2012

20 Data e transaksionit  bankar 02.12.2010

Komunikimi elektronik –Autorizimi 

Komunikimit elektronik ne mes kreditorit dhe bankës se tij

Struktura standarde e fajllit “Fajllit Unik”
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Procesi i debitimit të 
llogarisë së Debitorit
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Numri  i referencës  KEK202000000100Y

Emri dhe Mbiemri Filan Fisteku

Numër Identifikimi 1013247091

Adresa Zona Indust, pn,100000, Prishtinë ,Kosovë

Nr. Llogarisë së debitorit-

IBAN 1110204158000132

Kodi i debitorit DPR2002714

Emri i kreditorit Korporata Energjetike e Kosovës- Divizioni Prishtinë

Kodi i kreditorit KEK10

Adresa e kreditorit: Bul. Bill Klinton, 10000, Prishtinë, Kosovë

Nr. llogarisë së kreditorit 

IBAN 1501001000877554

Tipi i pagesës Përseritur

Vlera maksimale 50 €

Autorizimi vlenë deri më 05.07.2012

Vendi Prishtinë

Datë 05.07.2010

Data e Debitimit 05 të muajit vijues

Forma e komunikimit E-mail: ffisteku@gmail.com

Kod i Debitorit DPR2002714

Emri Mbiemri Filan Fisteku 2

Adresa Veternik Lagja Qendresa

Kodi i Fatures DPR090049535908B

Shuma nga Fatura 21.4

Muaji 08/2010

Afati i Pagesës 20.09.2010

Data e gjenerimi te fatures 01.09.2010

No Emri Shembull

1 ID 1

2 Numri I Kontrollit

3 Lloji I Transaksionit 6

4 Lloji i mesazhit 605

5 Nr. Detaleve 0

6 Shuma 21.4 €

7 Banka Urdheruese 1000767220000142

8 Llogaria e Klientit Urdherues 1501001000877554

9 Emri i klientit urdhërues KEK10

10 Banka Pranuese 1000760100000128

11 Llogaria e klientit pranues 1110204158000132

12 Emri i klientit pranues Filan Fisteku

13
Përshkrimi i transaksionit DD:08/2010 Filan Fisteku 2

14 Datë e transaksionit 02.09.2010

15 Mod36 DPR090049535908B

16 ID e klientit KEK202000000100Y

17 FRezerv1 60500

18 FRezerv2 Përseritur

19 Data Valide 05.10.2010

20 Data e transaksionit  bankar 14.09.2010

Kërkesa për Debitim Direkt- Forma Elektronike

Kërkesa elektronike - Mesazhi 605



Statistikat

Transaksionet e para DD janë realizuar në Qershor, 2009
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2009 2010 2011

Muaji Nr.       Vlera € Nr.       Vlera € Nr.       Vlera €

Janar 0 29 699.52 421 453,958.65 

Shkurt 0 57 1,351.20 499 486,109.13 

Mars 0 254 266,758.00 503 501,894.84 

Prill 0 219 325,020.96 557 635,229.49 

Maj 0 232 171,153.65 580 390,789.89 

Qershor 9 147.17 259 189,240.72 645 417,642.20 

Korrik 23 385.69 292 204,617.88

Gusht 36 386.07 352 192,646.73

Shtator 29 401.44 372 271,820.04

Tetor 25 451.38 417 268,830.22

Nëntor 37 611.41 410 446,921.86

Dhjetor 42 819.25 410 468,878.66

TOTALI 201 3,202.41 3303 2,807,939.44 3,205 2,885,624.20



Objektivat

• Vetëdijesimi i publikut – eliminimi i parasë së gatshme në qarkullim 

• Rritja e numrit të kompanive pjesëmarrëse në skemën e Debitimit Direkt

• Rritja e numrit të Debitimeve Direkte
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Informimi i publikut
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Debitim Direkt  :
http://www.bqk-kos.org/repository/docs/SistemiIPagesave/Skema_Debitimit_Direkt.pdf 

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/SistemiIPagesave/Udhezimi_Operimit_te_Skemes_DD.pdf 
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Faleminderit

paymentsystems@bqk-kos.org
www.bqk-kos.org
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