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RREGULLORE NR. 2007/24 
PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES SË UNMIK-ut nr. 1999/21 MBI 

LICENCIMIN, MBIKËQYRJEN DHE RREGULLIMIN E BANKAVE   
 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP), 
 
Në pajtim me autorizimin që i është dhënë me Rezolutën e Këshillit të 
Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244 (1999) të datës 10 qershor 1999, 
 
Duke marrë parasysh Rregulloren e ndryshuar të Misionit të Administratës së 
Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) nr. 1999/1 të 
datës 25 korrik 1999 mbi Autorizimin e Administratës së Përkohshme në 
Kosovë, 
 
Pas shpalljes së Rregullores së UNMIK-ut nr. 1999/21 mbi licencimin, 
mbikëqyrjen dhe rregullimin e bankave, 
 
Duke e parë të nevojshme zgjatjen e periudhës  së masave të dhunshme tej 
periudhës aktuale maksimale prej 18 muajsh në raste të caktuara, në mënyrë që 
detyrimet e bankës të përmbushen në masë të konsiderueshme nën administrim 
të dhunshëm, 
 
Me qëllim të ndryshimit të nenit 41 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 1999/21 
për të mundësuar vazhdimin e periudhës së rëndomtë të masave të dhunshme 
prej një viti për një apo më shumë periudha prej gjashtë muajsh, nëse sipas 
mendimit të Autoritetit Qendror Banakr të Kosovës vazhdimi i periudhës së 
tillë do të përmbushë në mënyrë të konsiderueshme detyrimet e bankës. 

 
 

Me anë të kësaj shpall si vijon: 
 
 
 
 



 
 
 

Neni 1  
Ndryshim  

 
1.1. Në përkufizimin e “kapitalit” në nenin 2 fjalët “Autoriteti Bankar 
dhe i Pagesave të Kosovës (the ‘BPK’)” zëvendësohet me “Autoriteti Qendror 
Bankar i Kosovës (‘AQBK’)”. Në të gjitha nenet tjera “BPK” zëvendësohet me 
“AQBK”.    

 
 

1.2. Neni 41.1 ndyshohet si vijon: 
 

“41.1   Administratori i dhunshëm ka gjithë kompetencat e 
administratorëve dhe aksionerëve të bankës në fjalë dhe, pavarësisht se 
licenca e bankës është revokuar, sipas paragrafit 41.2, mund të vërë në 
funksionim bankën nën emrin e tij dhe të marrë të gjitha masat për shitjen e 
bankës dhe të aktivës të saj që, sipas mendimit të administratorit të 
dhunshëm, mund të rezultojë në pagimin e një pjese më të madhe të 
detyrimeve të bankës ndaj depozituesve dhe kreditorëve të tjerë brenda një 
viti nga data e emërimit në krahasim me ndonjë masë tjetër alternative . 
AQBK-ja mund të zgjasë masat e dhunshme edhe për një apo më shumë 
periudha të mëtejshme secila deri në gjashtë muaj në qoftë se, sipas 
mendimit të saj, kjo shtesë kohe do të rezultonte në një rritje të ndjeshme të 
përmbushjes së detyrimeve të bankës. Për arritjen e objektivit kryesor të 
përmbushjes maksimale të detyrimeve të bankës ndaj kreditorëve, 
administratatori i shunshëm përshpejton shitjen e bankës ose të aktivës së 
saj dhe pagesat për kreditorët. 

 
 

 
Neni 2 

Hyrja në fuqi  
 

Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit të saj.  
  
 
 
 

 
 
                  Joachim Rücker 

Përfaqësues Special i Sekretarit të Përgjithshëm  


