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FJALA HYRËSE E GUVERNATORIT 

 

Planifikimi strategjik është element kyç i përcaktimit të zhvillimit të Bankës 
Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK) në shtigje të gjata.  Si rezultat i tij, 
përgatitet plani strategjik, i cili i ngërthen prioritetet e ardhshme, veprimet e 
parapara dhe rezultatet e pritshme, të gjitha këto të strukturuara sipas qëllimeve 
kryesore për një periudhë disavjeçare.  Pos lehtësimit të realizimit të detyrave tona, 
plani strategjik siguron edhe orientimet afatgjata kritike për arritjen e objektivave 
tona.   

Plani strategjik 2019-2021 mbulon angazhimet tona madhore zhvillimore në 
periudhën e ardhshme trevjeçare.  Në hartimin e këtij plani strategjik, ne kemi 
bërë një rishikim gjithëpërfshirës të punës sonë zhvillimore deri më sot, si dhe kemi 
vlerësuar sfidat relevante për realizimin e suksesshëm të mandatit tonë.  Ky proces 
u përforcua me shtrirjen efektive të tij brenda mbarë institucionit.  Pos përfshirjes 
së gjerë të personelit tonë në planifikimin strategjik, ne gjithashtu patëm 
komunikime produktive me autoritetet e tjera relevante, institucionet financiare 
dhe publikun e gjerë.   

Me ciklin e ardhshëm trevjeçar të planifikimit strategjik ne po fillojmë një 
periudhë të intensifikimit të përafrimit me standardet dhe praktikat mbizotëruese 
në bankat qendrore të vendeve të Bashkimit Evropian.  Sfida kryesore gjatë 
periudhës trevjeçare do të jetë sigurimi se qëllimet e parapara strategjike arritën 
duke e ruajtur stabilitetin financiar në vend dhe duke e përforcuar operimin e 
sistemit financiar në interesin më të mirë të klientëve dhe të ekonomisë së gjerë.   

Avancimi i politikëbërjes në kuadër të BQK-së si dhe i mbështetjes së politikave të 
përgjithshme ekonomike në vend zë një pozitë qendrore në Planin Strategjik 2019-
2021. Është përkushtim yni strategjik edhe ta ngritim më tej rregullimin e 
institucioneve financiare dhe funksionimin e infrastrukturave financiare në 
mënyrë që ta mbështesim zhvillimin ekonomik dhe integrimin evropian të 
Republikës së Kosovës.  Njëkohësisht, ne do të adresojmë në aspektin strategjik 
edhe shërbimet e bankës qendrore që i ofrojmë dhe marrëdhëniet e përgjithshme që 
i kultivojmë. Ne po ashtu kemi paraparë avancim dhe konsolidim të brendshëm të 
BQK-së, duke u fokusuar në qëndrueshmërinë financiare dhe proceset dhe 
operacionet e punës.  
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Gjatë tri viteve të ardhshme, ne do të jemi të përqendruar në realizimin e 
strategjisë sonë, duke siguruar realizimin e detyrave tona themelore dhe duke iu 
përgjigjur ndryshimeve në mjedisin e jashtëm. Do të doja të përfitoj nga ky rast për 
të vlerësuar përkushtimin dhe angazhimin e personelit tonë, puna e vazhdueshme 
e të cilit për të përmbushur mandatin tonë është vendimtar për zbatimin e 
suksesshëm të Planit Strategjik 2019-2021. 

Plani Strategjik 2019-2021 është i aranzhuar konceptualisht në dy pjesë. Pjesa e 
parë përcakton strategjinë e nivelit të lartë për BQK-në dhe përfshin mandatin, 
misionin, vizionin, vlerat, si dhe listën e qëllimeve strategjike, ndërsa pjesa e dytë 
përshkruan secilën prej qëllimeve strategjike, duke identifikuar veprimet dhe 
nënveprimet përkatëse. 

 

 

Fehmi Mehmeti 

Guvernator 
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MANDATI 
 
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) është subjekt juridik 
publik me kompetencë të plotë bazuar në Kushtetutë dhe ligjin përkatës.  
BQK-ja është institucioni kyç pjesëmarrës dhe rregullativ në sistemin 
financiar të Republikës së Kosovës dhe ka pavarësi dhe autonomi 
administrative, financiare dhe menaxhuese.  

Objektivi parësor i BQK-së është të nxisë dhe të mbajë një sistem financiar 
stabil, duke përfshirë një sistem të sigurt, të qëndrueshëm dhe efikas të 
pagesave. Objektiv shtesë i BQK-së, i cili i nënshtrohet objektivit parësor të 
saj, është të kontribuojë në arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve 
vendore. Po ashtu, pa paragjykuar arritjen e këtyre objektivave, BQK-ja 
mbështet politikat e përgjithshme ekonomike të Qeverisë.  

Detyrat e BQK-së në arritjen e objektivave të përcaktuara përfshijnë: 
• përcaktimin dhe zbatimin e politikave të një sistemi financiar stabil duke 

përfshirë mbikëqyrjen e një skeme të sigurimit të depozitave, kryerjen e 
operacioneve të tregut, si dhe ofrimin e likuiditetit emergjent; 

• rregullimin, licencimin, regjistrimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve 
financiare; 

• promovimin dhe mbikëqyrjen e sistemeve të sigurta, të qëndrueshme dhe 
efikase të pagesave, të kliringut dhe të shlyerjes së letrave me vlerë; 

• sigurimin e një furnizimi të duhur të kartëmonedhave dhe monedhave në 
Kosovë; 

• mbajtjen dhe menaxhimin e rezervave ndërkombëtare; 
• mbledhjen dhe publikimin e statistikave; 
• kontribuimin në arritjen dhe mbajtjen e stabilitetit të çmimeve vendore; 
• informimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Qeverisë dhe publikut 

të gjerë rreth politikave, detyrave dhe operacioneve të saj; 
• veprimin si bankier, këshilltar financiar dhe agjent fiskal për Qeverinë dhe 

çdo organ publik dhe organizatë publike të Kosovës; 
• bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen në këshillat dhe organizatat 

ndërkombëtare përkitazi me çështje brenda fushës së saj të 
kompetencave; dhe 

• realizimin e çdo aktiviteti ndihmës që rrjedh nga ushtrimi i detyrave të saj. 

Veprimtaria e BQK-së sigurohet nga organet e saj vendimmarrëse dhe 
personeli i saj. Organet vendimmarrëse të BQK-së janë Bordi i Bankës 
Qendrore, Bordi Ekzekutiv dhe Guvernatori.  Bordi i Bankës Qendrore përbëhet 
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nga kryetari dhe tre anëtarë të tjerë joekzekutivë si dhe nga Guvernatori dhe 
është i ngarkuar me mbikëqyrjen e zbatimit të vendimeve, si dhe mbikëqyrjen e 
administrimit dhe ushtrimit të operacioneve të BQK-së. Bordi Ekzekutiv përbëhet 
nga Guvernatori dhe zëvendësguvernatorët dhe është i ngarkuar me zbatimin 
e vendimeve të BQK-së, si dhe administrimin dhe ushtrimin e operacioneve 
të saj. Guvernatori shërben si kryeshef ekzekutiv i BQK-së i ngarkuar me 
aktivitetet e përditshme të BQK-së, në realizimin e të cilave ndihmohet nga 
zëvendësguvernatorët. Personeli i BQK-së është i strukturuar në njësi 
organizative të përcaktuara në bazë të veprimtarive të veçanta operacionale 
dhe administrative. 
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MISIONI 
 
Misioni ynë është të sigurojmë stabilitet financiar dhe monetar, të ofrojmë 
sistem efektiv të pagesave dhe furnizim adekuat me para të gatshme dhe të 
mbështesim zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në Republikën e Kosovës.  
 
 

VIZIONI 
 
Vizioni ynë është të jemi në mesin e bankave qendrore më efikase dhe 
efektive, si dhe të jemi institucion meritor në arritjen e integrimit evropian 
dhe afirmimit ndërkombëtar të Republikës së Kosovës. 
 
 

VLERAT 
 
Vlerat tona pasqyrohen në të gjitha veprimtaritë e veçanta të BQK-së.  Këto 
vlera janë të mishëruara në qëndrimin dhe punën e personelit dhe janë 
udhërrëfyese në caktimin e prioriteteve, marrjen e vendimeve, përmbushjen 
e detyrave, ndërtimin e marrëdhënieve me jashtë dhe kultivimin e raporteve 
ndërpersonale në BQK.  Vlerat tona janë: 
 

• Promovimi i interesit publik - Punojmë në të mirë të vendit dhe 
qytetarëve të tij. 

• Transparenca dhe llogaridhënia - Sigurojmë transparencë dhe 
llogaridhënie në të gjitha veprimtaritë tona. 

• Integriteti dhe etika - Përmbushim me integritetin dhe etikën më të 
lartë të gjitha detyrat tona. 

• Cilësia dhe përkushtimi - Mbajmë një kulturë të angazhimit 
individual dhe ekipor për kryerjen cilësore dhe me kohë të detyrave 
tona. 

• Zhvillimi i personelit - Mbështesim zhvillimin e vazhdueshëm 
profesional të të gjithë personelit tonë. 
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QËLLIMET STRATEGJIKE 
 
Në përputhje me misionin dhe vizionin, janë përcaktuar shtatë qëllime 
strategjike, të cilat shprehin fokusin e zhvillimeve madhore të BQK-së gjatë 
tri viteve të ardhshme.  Qëllimet strategjike të përcaktuara janë në funksion 
të nxitjes dhe mbajtjes së stabilitetit të sistemit financiar si dhe të 
mbështetjes së progresit të gjithmbarshëm të ekonomisë. Qëllimet 
strategjike të përcaktuara janë:  
 

1. Forcimi i bazës konceptuale dhe empirike për bërje të politikave 
dhe për komunikim të tyre; 

2. Avancimi i licencimit, rregullimit dhe mbikëqyrjes së 
institucioneve financiare; 

3. Rritja e stabilitetit të sistemit kombëtar të pagesave dhe nxitja e 
zhvillimit të tregjeve financiare; 

4. Ofrimi efikas dhe efektiv i shërbimeve të bankës qendrore për 
institucionet financiare dhe për autoritetet publike; 

5. Zhvillimi i komunikimit dhe bashkëpunimit të jashtëm, 
intensifikimi i edukimit financiar të qytetarëve dhe rritja e 
mbrojtjes për klientët e institucioneve financiare; 

6. Avancimi i qëndrueshmërisë financiare të BQK-së në afat të 
gjatë; 

7. Modernizimi i mëtejmë i proceseve dhe operacioneve të punës 
në BQK. 
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QËLLIMI STRATEGJIK 1 

Forcimi i bazës konceptuale dhe empirike për bërje të politikave 
dhe për komunikim të tyre 

 
Përcaktimi dhe zbatimi i politikave të një sistemi financiar stabil është një 
ndër detyrat kryesore të BQK-së në përmbushje të objektivave të parapara 
me ligj.  Politikat e përgatitura nga personeli i BQK-së miratohen nga Bordi 
Ekzekutiv, ndërsa zbatimi i tyre mbikëqyret nga Bordi i Bankës Qendrore.  
Në funksion të avancimit të politikëbërjes, duke përfshirë edhe aspektin e 
komunikimit, BQK-ja gjatë periudhës së ardhshme trevjeçare ka për qëllim 
strategjik forcimin e bazës përkatëse konceptuale dhe empirike.   
 
BQK-ja do ta forcojë bazën konceptuale dhe empirike për bërje të politikave 
dhe për komunikimit të tyre duke ndërmarrë veprimet dhe nënveprimet 
strategjike në vijim. 
 
 
1. Avancimi dhe kalibrimi i modeleve dhe instrumenteve të politikave: 

 
a. Zhvillimi i politikës makroprudenciale dhe operacionalizimi i 

instrumenteve makroprudenciale; 
b. Operacionalizimi i plotë i modelit makroekonometrik të vendit dhe 

azhurnimi i databazës së të dhënave; 
c. Zgjerimi i bazës së indikatorëve (dhe projeksioneve) të sektorit real 

dhe sektorit financiar për vlerësim më adekuat të rreziqeve; 
d. Integrimi i procesit të përgatitjes së stres-test analizës në nivel 

institucional dhe avancimi i modelit drejt stres-testit makroprudencial. 
 
 
2. Zgjerimi dhe thellimi i analizave dhe kërkimeve ekonomike në 

funksion të mbështetjes së politikëbërjes: 
 
a. Rritja e vëllimit të analizave kërkimore rreth zhvillimeve 

makroekonomike në vend; 
b. Avancimi i mëtejmë i Raportit të Stabilitetit Financiar, me fokus në 

shtimin e indikatorëve të sektorëve të veçantë dhe në përfshirjen më 
të madhe të pritjeve për zhvillimet e ardhshme; 

c. Analizimi i mungesave të të dhënave dhe adresimi i tyre; 
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d. Përforcimi i bashkëpunimit me institucione vendore e ndërkombëtare 
në vlerësimin e zhvillimeve ekonomike dhe financiare. 

 
 
3. Përforcimi i përpilimit dhe diseminimit të statistikave financiare dhe 

të sektorit të jashtëm për vendimmarrje: 
 
a. Përpilimi dhe publikimi i rregullt i statistikave financiare dhe të 

sektorit të jashtëm, në përputhje me standardet e fundit 
ndërkombëtare; 

b. Konvergjimi dhe harmonizimi me legjislacionin dhe metodologjinë e 
Bashkimit Evropian dhe zhvillimi i raportimit të rregullt në Eurostat të 
statistikave të sektorit të jashtëm; 

c. Avancimi i bashkëpunimit, përmes një marrëveshjeje mirëkuptimi, 
mes BQK-së, Agjencionit Statistikor të Kosovës dhe Ministrisë së 
Financave lidhur me përpilimin e statistikave makroekonomike; 

d. Zbatimi i standardeve të reja ndërkombëtare në fushën e 
statistikave; 

e. Zhvillimi i platformës së re për raportim online; 
f. Zbatimi i aplikacioneve teknike moderne statistikore në kontekst të 

përpilimit dhe validimit më të avancuar të statistikave të publikuara; 
g. Përpilimi i statistikave për llogaritë financiare dhe rezervat 

ndërkombëtare, si  dhe rritja e mëtejme e produkteve të reja 
statistikore; 

h. Rritja e bashkëpunimit me institucionet vendore dhe ndërkombëtare; 
i. Përpilimi dhe publikimi i politikës së revidimeve të të dhënave 

statistikore; 
j. Rritja e transparencës së statistikave monetare e financiare dhe 

statistikave të sektorit të jashtëm për vendimmarrje nëpërmjet 
zbatimit të standardeve të shpërndarjes së statistikave të zhvilluara 
nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. 
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QËLLIMI STRATEGJIK 2 

Avancimi i licencimit, rregullimit dhe mbikëqyrjes së 
institucioneve financiare 

 
 
Sfera e licencimit/regjistrimit, rregullimit dhe mbikëqyrjes së institucioneve 
financiare është kyçe në ushtrimin e veprimtarisë së BQK-së në pajtim me 
Ligjin për Bankën Qendrore dhe ligje të tjera për sistemin financiar të 
Republikës së Kosovës.  BQK-ja ka kompetenca të autoritetit financiar jo 
vetëm për bankat por edhe për institucionet e sektorit të sigurimeve, sektorit 
pensional dhe sektorëve të tjerë financiarë.  Zhvillimi i mëtejmë i 
funksioneve licencuese, rregulluese dhe mbikëqyrëse në pajtim me 
standardet dhe praktikat më të mira evropiane dhe ndërkombëtare do të jetë 
në qendër të angazhimeve të BQK-së. 
 
BQK-ja do ta avancojë në vazhdimësi licencimin, rregullimin dhe 
mbikëqyrjen e institucioneve financiare duke kryer veprimet dhe 
nënveprimet strategjike të mëposhtme. 

 
 

1. Avancimi i politikave dhe procedurave të licencimit: 
 
a. Avancimi i politikave dhe procedurave të licencimit të bankave; 
b. Avancimi i politikave dhe procedurave të licencimit të institucioneve 

mikrofinanciare dhe institucioneve financiare jobankare; 
c. Inicimi i hartimit të politikave dhe procedurave të veçanta të 

licencimit për shoqëritë investuese të llojeve të ndryshme; 
d. Zhvillimi i politikave dhe procedurave të veçanta të licencimit të 

institucioneve hibride dhe FinTech; 
e. Inicimi i hartimit të politikave dhe procedurave të licencimit për fondet 

pensionale të llojeve të ndryshme. 
 
 

2. Avancimi i kuadrit rregullator dhe ligjor për mbikëqyrje: 
 
a. Rishikimi dhe plotësimi i rregulloreve të mbikëqyrjes së bankave; 
b. Rishikimi dhe plotësimi i rregulloreve të mbikëqyrjes së 

institucioneve mikrofinanciare dhe institucioneve financiare 
jobankare; 
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c. Përgatitja e legjislacionit relevant  për shoqëri investuese; 
d. Plotësimi i legjislacionit sekondar për institucionet në fushën e 

sigurimeve; 
e. Inicimi dhe kontribuimi në rishikimin dhe plotësimin e Ligjit për 

Fondet Pensionale; 
f. Rishikimi dhe plotësimi i kornizës rregullatore të fondeve pensionale. 
 
 

3. Përafrimi me standardet ndërkombëtare dhe zbatimi i praktikave 
më të mira mbikëqyrëse: 
 
a. Përafrimi i kornizës rregulluese bankare me Kornizë të Bazelit dhe 

praktikat më të mira të vendeve të tjera; 
b. Përafrimi i kornizës rregulluese dhe funksioneve mbikëqyrëse të 

BQK me aktet e BE-së për rimëkëmbje, përmbyllje dhe likuidim 
bankar; 

c. Avancimi i bashkëpunimit me autoritetet mbikëqyrëse në rajon dhe 
më gjerë; 

d. Bashkëpunimi më i avancuar me Bankën Qendrore Evropiane lidhur 
me ekzaminimet e përbashkëta në kuadër të Mekanizmit Unik të 
Mbikëqyrjes; 

e. Sigurimi i përdorimit nga ana e institucioneve kredidhënëse të 
pasqyrave financiare unike të klientëve; 

f. Jetësimi i sistemit të treguesve të paralajmërimit të hershëm në 
sektorin bankar; 

g. Zbatimi i plotë i standardit ndërkombëtar të raportimit financiar për 
kontabilitetin e instrumenteve financiare në sektorin bankar; 

h. Vazhdimi i progresit drejt zbatimit të standardeve të veçanta të 
Bazelit; 

i. Përafrimi i kornizës rregulluese të sigurimeve me Kornizë të 
Solvencës II dhe praktikat më të mira të vendeve të tjera; 

j. Avancimi i pajtueshmërisë me parimet bazë të sigurimeve; 
k. Kalimi në sistemin e mbikëqyrjes së bazuar në rrezik në sektorin e 

sigurimeve; 
l. Liberalizimi i tarifave të sigurimit të detyrueshëm; 
m. Ngritja cilësore e stres-testeve të industrisë së sigurimeve; 
n. Zhvillimi i metodologjive specifike lidhur me parandalimin dhe 

adresimin e sfidave të institucioneve me performancë jo të 
kënaqshme në sektorin e sigurimeve; 
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o. Ngritja e nivelit të bashkëpunimit me Byronë Kosovare të Sigurimeve 
dhe Shoqatën e Sigurimeve të Kosovës për fuqizimin e kornizës për 
një sektor stabil dhe të shëndoshë të sigurimeve; 

p. Promovimi dhe kontribuimi në sensibilizim për ofrimin e produktit 
“pension vjetor” përmes kontratës së  anuitetit  për qytetarët e 
Kosovës; 

q. Liberalizimi i tregut pensional, përkatësisht i shtyllës së dytë 
pensionale (kursimet individuale pensionale të detyrueshme); 

r. Përgatitja dhe implementimi i udhëzimit për menaxhimin e riskut të 
investimeve alternative për fondet pensionale suplementare, në  
pajtueshmëri me aktet e Organizatës Ndërkombëtare të 
Mbikëqyrësve Pensionalë dhe të Bashkimit Evropian; 

s. Avancimi procedural i praktikës së rishqyrtimit të kërkesave të 
institucioneve financiare; 

t. Forcimi i dialogut dhe bashkëpunimit me institucionet financiare 
relevante; 

u. Forcimi i bashkërendimit të aktiviteteve mbikëqyrëse me njësitë 
relevante brenda BQK-së; 

v. Publikimi i raporteve periodike mbi aktivitetet e mbikëqyrjes 
financiare. 

 
 

4. Zhvillimi i mëtutjeshëm i mbikëqyrjes së fokusuar në parandalimin 
e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit: 

 
a. Ngritja e kapaciteteve njerëzore dhe teknike në kuadër të BQK-së; 
b. Nxjerrja e akteve të nevojshme nënligjore në zbatim të legjislacionit 

relevant; 
c. Zgjerimi dhe thellimi i mbikëqyrjes dhe kontrollit; 
d. Rritja e bashkëpunimit me bankat dhe institucionet e tjera financiare; 
e. Rritja e bashkëpunimit me institucionet relevante të vendit si dhe ato 

ndërkombëtare. 
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5. Ngritja e mëtejmë e aspekteve të veçanta analitike dhe monitoruese 
të mbikëqyrjes bankare 

 
a. Integrimi i kryerjes së stres-testeve me fushën e stabilitetit financiar 

dhe komunikimi për banka i rezultateve; 
b. Themelimi i procedurave mbikëqyrëse të aplikueshme gjatë 

periudhave të stresit dhe kryerja e testeve periodike të procedurave 
operacionale për lejimin e mbështetjes emergjente për likuiditet; 

c. Avancimi i instrumenteve të monitorimit nga jashtë për pasqyrim më 
të mirë të ekspozimit të bankave ndaj rrezikut të likuiditetit; 

d. Harmonizimi i raportimit të treguesve të qëndrueshmërisë financiare 
dhe avancimi i metodologjisë relevante. 

 
 

6. Avancimi i fushave të veçanta mbikëqyrëse në industrinë e 
sigurimeve 

 
a. Azhurnimi i caktimit të çmimit të primit të sigurimit të detyrueshëm 

dhe zhvillimi i një procesi për rishikim të rregullt të tij; 
b. Vlerësimi i qëndrueshmërisë së praktikës aktuale për pagimin e 

dëmeve në lidhje me palët e pasiguruara; 
c. Avancimi i mbikëqyrjes së sjelljes në treg të siguruesve; 
d. Zhvillimi i një kornize për përshkallëzim të veprimeve mbikëqyrëse 

në sektorin e sigurimeve; 
e. Rishikimi i proceseve mbikëqyrëse për menaxhimin e krizave në 

industrinë e sigurimeve. 



  

 

| 13 

 

Plani Strategjik 2019 - 2021 BQK 

 

QËLLIMI STRATEGJIK 3 

Rritja e stabilitetit të sistemit kombëtar të pagesave dhe nxitja e 
zhvillimit të tregjeve financiare 

 
Roli aktiv i BQK-së në sistemin kombëtar të pagesave është i përcaktuar me 
Ligjin për Bankën Qendrore dhe Ligjin për Sistemin e Pagesave.  Nën 
udhëheqjen e BQK-së, në Republikën e Kosovës është ndërtuar një sistem 
modern i pagesave me potencial stimulues për rritjen ekonomike dhe 
integrimin evropian të vendit.  BQK-ja do të vazhdojë të jetë e përfshirë në 
zhvillimin e mëtejmë të sistemit kombëtar të pagesave, qoftë si 
pjesëmarrëse, qoftë si rregullatore.  Njëkohësisht, BQK-ja do të mbështesë 
iniciativat dhe projektet për zhvillimin e tregjeve financiare në vend.  
 
Për ta rritur stabilitetin e sistemit të pagesave dhe nxitur zhvillimin e tregjeve 
financiare, BQK-ja do të jetë e orientuar drejt realizimit të veprimeve dhe 
nënveprimeve strategjike të listuara në vijim. 
 
 
1. Zhvillimi rregullativ i sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes: 
 

a. Rishikimi dhe plotësimi i kornizës së mbikëqyrjes së sistemeve të 
pagesave në pajtim me parimet e Bankës për Rregullime 
Ndërkombëtare dhe Bankës Qendrore Evropiane, si dhe vlerësimi i 
sistemeve ekzistuese për pajtueshmëri;  

b. Përgatitja e legjislacionit sekondar për licencimin e operatorëve të 
sistemit të pagesave dhe për rregullimin e instrumentit të parasë 
elektronike në pajtueshmëri me Ligjin për Sistemin e Pagesave dhe 
me aktet përkatëse të Bashkimit Evropian; 

c. Avancimi i rolit të BQK-së si katalizator për progres në lëmin e 
pagesave në Republikën e Kosovës përmes zgjerimit të përbërjes së 
Këshillit Kombëtar të Pagesave dhe rritjes së bashkëpunimit mes 
akterëve relevantë; 

d. Rritja e sigurisë dhe efikasitetit të instrumenteve të pagesave përmes 
harmonizimit të kornizës ligjore për shërbimet e pagesave në pajtim 
me aktet përkatëse të Bashkimit Evropian; 

e. Veprimi me një rol shtytës në implementimin e një sistemi kombëtar 
ndërbankar të pagesave me vlerë të vogël për të mundësuar 
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pagesat me kartela dhe pagesat e shpejta, duke ofruar ndëroperim 
mes lëshuesve të kartelave dhe kryerje të pagesave të shpejta me 
anë të pajisjeve mobile; 

f. Përgatitja e një strategjie kombëtare për avancimin e mëtejmë dhe 
modernizimin e pagesave me vlerë të vogël, në bashkëpunim me të 
gjithë pjesëmarrësit në fushën e pagesave në Kosovë. 

 
 
2. Promovimi i zhvillimit të tregjeve financiare: 

 
a. Zgjerimi i përmbajtjes së publikimeve mbi sistemin financiar për 

informim më të plotë të akterëve relevantë; 
b. Promovimi i sistemit financiar për të tërhequr hyrjen e konkurrentëve 

të rinj; 
c. Kontribuimi në përpilimin e legjislacionit relevant për letrat me vlerë 

dhe për tregun e kapitalit; 
d. Mbështetja e projekteve zhvillimore në pajtim me legjislacionin 

relevant; 
e. Pjesëmarrja aktive në iniciativat vendore dhe rajonale për zhvillimin e 

tregut të kapitalit. 
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QËLLIMI STRATEGJIK 4 

Ofrimi efikas dhe efektiv i shërbimeve të bankës qendrore 
për institucionet financiare dhe për autoritetet publike 

 
Në bazë të ligjit, BQK-ja ofron shërbime bankare si për institucionet 
financiare ashtu edhe për autoritetet publike.  Ngritja e nivelit të këtyre 
shërbimeve është me rëndësi jo vetëm për rrugëtimin e BQK-së drejt 
adoptimit të standardeve dhe praktikave evropiane në veprimtarinë e saj por 
edhe për zhvillimin e vet institucioneve financiare dhe autoriteteve publike 
që shfrytëzojnë këto shërbime.  Në këtë kontekst, BQK-ja vepron si forcë 
iniciuese dhe shtytëse për përmirësim të vazhdueshëm të praktikave dhe 
infrastrukturave financiare në ekonominë e Republikës së Kosovës.    
 
Për të ngritur efikasitetin dhe efektivitetin e shërbimeve të ofruara, BQK-ja 
do të ndërmarrë këto veprimet dhe nënveprimet strategjike të listuara më 
poshtë. 
 
 
1. Avancimi i praktikës dhe kornizës së qarkullimit të parave të 

gatshme: 
 

a. Përmirësimi i cilësisë së kartëmonedhave në qarkullim nëpërmjet 
rritjes së efektivitetit dhe kapacitetit në veprimtarinë procesuese; 

b. Avancimi i mëtutjeshëm teknologjik në procesimin e parave të 
gatshme; 

c. Forcimi i masave fizike të mbrojtjes së vlerave monetare nën 
administrim në përputhje me praktikat më të mira të fushës; 

d. Përcjellja dhe azhurnimi i kuadrit rregullator në raport me zhvillimet 
më të mira në eurozonë. 
 
 

2. Ngritja cilësore e shërbimeve të pagesave vendore dhe 
ndërkombëtare: 

 
a. Zhvillimi i praktikës dhe standardeve të komunikimit me institucionet 

relevante brenda dhe jashtë vendit; 
b. Rishikimi dhe plotësimi i kornizës rregullative për shërbimet e 

pagesave dhe shërbimet e llogarive. 
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3. Zhvillimi i operacioneve të tregut të letrave me vlerë të qeverisë: 
 

a. Zhvillimi i ankandeve të letrave me vlerë të qeverisë; 
b. Avancimi i sistemit të letrave me vlerë me qëllim të zhvillimit të tregut 

përmes marrëveshjeve për riblerje; 
c. Ngritja e bashkëpunimit me Ministrinë e Financave, akterët primarë 

dhe pjesëmarrësit primarë. 
 
 

4. Avancimi i rregullativës dhe sistemit të regjistrit të kredive konform 
zhvillimeve bashkëkohore: 

 
a. Bashkëpunimi ndërinstitucional me autoritetet publike për të siguruar 

ndryshimet e nevojshme legjislative si dhe për të arritur objektivat 
kombëtare të lehtësimit dhe rritjes së qasjes në financa; 

b. Përcjellja e zhvillimeve relevante në arenën ndërkombëtare dhe 
përfshirja e tyre në rregullativën dhe sistemin vendor; 

c. Fokusimi në përmbushjen e rekomandimeve të Bankës Botërore për 
të qenë konform praktikave më të mira dhe në trend me zhvillimet në 
segmentin e raportimeve kreditore; 

d. Vlerësimi i trendëve zhvillimorë në segmentin  e raportimeve 
kreditore; 

e. Përmirësimi i vazhdueshëm i trajtimit të kërkesave të raportuesve 
dhe përdoruesve të informatave kreditore. 

 
 
5. Zhvillimi i rregullativës dhe funksionalitetit të regjistrit të llogarive 

bankare sipas praktikave më të mira: 
 

a. Rishikimi dhe plotësimi i rregullativës për regjistrin e llogarive 
bankare për të përmbushur nevojat e pjesëmarrësve; 

b. Zhvillimi i shërbimeve shtesë për pjesëmarrësit e regjistrit të llogarive 
bankare. 
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QËLLIMI STRATEGJIK 5 

Zhvillimi i komunikimit dhe bashkëpunimit të jashtëm, 
intensifikimi i edukimit financiar të qytetarëve dhe rritja e 

mbrojtjes për klientët e institucioneve financiare 

 
 
Komunikimi dhe bashkëpunimi i jashtëm është esencial për ushtrimin e 
detyrave dhe arritjen e objektivave të BQK-së.  Ai përfshin jo vetëm 
marrëdhëniet e BQK-së me akterët vendorë të sistemit financiar të vendit 
por edhe marrëdhëniet me institucionet e Bashkimit Evropian si dhe 
organizatat ndërkombëtare relevante për fushëveprimtarinë e BQK-së.  
Komunikimi dhe bashkëpunimi i jashtëm ka rol kyç për adoptimin e 
standardeve dhe praktikave bashkëkohore në procesin e integrimit 
evropian.  Të lidhur ngushtë me komunikimin dhe bashkëpunimin e jashtëm 
janë edhe edukimi financiar i publikut dhe mbrojtja e shfrytëzuesve të 
shërbimeve financiare. 
 
Në tri vitet e ardhshme, BQK-ja do ta zhvillojë komunikimin dhe 
bashkëpunimin e jashtëm si dhe do t’i avancojë edukimin financiar të 
qytetarëve dhe mbrojtjen për klientët e institucioneve financiare përmes 
kryerjes së veprimeve dhe nënveprimeve strategjike në vijim. 

 
 

1. Zgjerimi dhe thellimi i marrëdhënieve me jashtë:  
 
a. Promovimi i vazhdueshëm i zhvillimit të shëndoshë të sistemit 

financiar në Republikën e Kosovës; 
b. Zhvillimi i komunikimit me media dhe publikun e gjerë në funksion të 

promovimit të veprimtarisë së BQK-së; 
c. Riorganizimi dhe ngritja e veprimtarisë së BQK-së në fushën e 

integrimit evropian dhe marrëdhënieve ndërkombëtare; 
d. Avancimi i pjesëmarrjes në asociacione dhe organizata 

ndërkombëtare. 
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2. Avancimi i funksionit të edukimit financiar: 
 
a. Zhvillimi i mëtutjeshëm i aktiviteteve të edukimit financiar, me qëllim 

të krijimit të kulturës së mirëfilltë financiare që u ndihmon të gjitha 
palëve të interesit për të marrë vendime të duhura; 

b. Funksionalizimi i Qendrës së Edukimit dhe Trajnimeve; 
c. Themelimi dhe promovimi i Muzeut të Bankës Qendrore. 
 
 

3. Ngritja e nivelit të mbrojtjes së shfrytëzuesve të shërbimeve 
financiare: 
 
a. Avancimi i kornizës rregullative në fushën e mbrojtjes së 

shfrytëzuesve të shërbimeve financiare dhe harmonizimi i 
rregullativës vendore me direktivat evropiane; 

b. Rishikimi dhe plotësimi i rregullës së brendshme të trajtimit të 
ankesave; 

c. Avancimi i rolit të BQK-së në fushën e mbrojtjes dhe edukimit të 
shfrytëzuesve të shërbimeve financiare përmes kryerjes së 
ekzaminimeve tek institucionet financiare me fokus në transparencën 
e kushteve kontraktuale si dhe mirësjelljen në biznes. 
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QËLLIMI STRATEGJIK 6 

Avancimi i qëndrueshmërisë financiare të BQK-së në afat të 
gjatë 

 
Si institucion me autonomi financiare, BQK-ja e ushtron veprimtarinë në 
mënyrë të qëndrueshme dhe të përgjegjshme.  Qëndrueshmërinë financiare 
të saj, BQK-ja e siguron në bazë të Ligjit për Bankën Qendrore, duke 
prioritetizuar ruajtjen dhe sigurinë e mjeteve investive të plasuara dhe duke 
racionalizuar aranzhimin financiar të kryerjes së detyrave ligjore dhe të 
realizimit të projekteve zhvillimore.  Si menaxhimi i mjeteve investive ashtu 
edhe menaxhimi i përgjithshëm financiar bazohen në parime dhe standarde 
ndërkombëtare dhe i nënshtrohen avancimit të vazhdueshëm. 
 
Për të avancuar më tej qëndrueshmërinë financiare të BQK-së në afat të 
gjatë, BQK-ja do të ndërmarrë veprimet dhe nënveprimet e mëposhtme 
strategjike. 
 
 
1. Pasurimi i politikës dhe praktikave të menaxhimit të mjeteve:  

 
a. Rishikimi dhe plotësimi i politikës së investimeve konform rrethanave 

bashkëkohore; 
b. Bashkëpunimi me banka komerciale dhe banka qendrore në 

Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës; 
c. Përputhshmëria me rregullat dhe kërkesat e akteve të Bashkimit 

Evropian në menaxhimin e portfolios dhe tregtim; 
d. Pjesëmarrja në programet ndërkombëtare të menaxhimit të mjeteve 

si ato të Bankës Botërore dhe bankave qendrore të eurozonës;   
e. Diversifikimi në instrumente të reja financiare dhe plasmani optimal 

në valuta të ndryshme. 
 
 
2. Zhvillimi i praktikave dhe standardeve të menaxhimit financiar: 

 
a) Avancimi i sistemit të raportimit financiar dhe evidencës financiare; 
b) Avancimi i analizave financiare të brendshme; 
c) Avancimi i sistemit të kontrolleve të  brendshme; 
d) Avancimi i procesit të draftimit dhe implementimit të buxhetit; 
e) Avancimi i modelit të kontabilitetit të shpenzimeve.
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                               QËLLIMI STRATEGJIK 7 

Modernizimi i mëtejmë i proceseve dhe operacioneve të 
punës në BQK 

 
Proceset dhe operacionet e punës në BQK janë të strukturuara sipas 
parimeve dhe praktikave të pranuara gjerësisht në botë.  BQK-ja është e 
përkushtuar për modernizimin e vazhdueshëm të proceseve dhe 
operacioneve të punës me qëllim të ngritjes së efektivitetit dhe efikasitetit të 
punës.  Në veçanti, BQK-ja i kushton rëndësi zhvillimeve të kornizës 
qeverisëse, resurseve njerëzore, administratës së përgjithshme dhe 
teknologjisë së informacionit.  Po ashtu në fokus të angazhimit zhvillimor të 
funksioneve të brendshme janë edhe menaxhimi i rrezikut dhe auditimi i 
brendshëm.   
 
Për të modernizuar më tej proceset dhe operacionet e punës në BQK, do të 
ndërmerren veprimet dhe nënveprimet strategjike të paraqitura më poshtë. 

 
 

1. Avancimi i kornizës dhe praktikave të brendshme qeverisëse:  
 
a. Rishikimi dhe përmirësimi i rregullave të brendshme; 
b. Avancimi i procesit të përgatitjes së propozimeve të akteve juridike; 
c. Hulumtimi i mundësive të përmirësimit të proceseve të punës apo 

zhvillimit të proceseve të reja të punës. 
 
 

2. Zhvillimi i kapaciteteve profesionale të stafit: 
 
a. Ngritja e sistemit të menaxhimit të burimeve njerëzore; 
b. Rishikimi i politikave dhe procedurave të burimeve njerëzore; 
c. Avancimi i trajnimit dhe zhvillimit të stafit në përputhje me objektivat 

e BQK-së dhe planet për zhvillim afatgjatë të stafit. 
 
 

3. Zhvillimi i praktikave të administratës së përgjithshme: 
 
a. Përmirësimi i kushteve të punës dhe gjetja e mundësive të zgjerimit 

të nevojshëm të hapësirave të punës; 
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b. Avancimi i Sistemit të Menaxhimit të Informacionit si dhe i arkivimit 
digjital konform standardeve të bankave qendrore të vendeve të 
Bashkimit Evropian; 

c. Implementimi i një softueri të prokurimeve dhe digjitalizimi i plotë i 
aktiviteteve të prokurimit. 

 
 

4. Avancimi i teknologjisë dhe sigurisë së sistemeve të informacionit: 
 
a. Zhvillimi i infrastrukturës së teknologjisë së informacionit sipas 

zhvillimeve të përgjithshme të industrisë; 
b. Riorganizimi i Departamentit të Teknologjisë së Informacionit në 

funksion të përmirësimit të shërbimeve; 
c. Krijimi i Qendrës së Operacioneve të Sigurisë brenda Divizionit të 

Vazhdimësisë së Punës dhe Sigurisë së Informacionit; 
d. Zbatimi i kornizës standarde të menaxhimit të shërbimeve të 

teknologjisë së informacionit. 
 
 

5. Zhvillimi i funksionit të menaxhimit të rrezikut: 
 
a. Avancimi i kornizës rregullative të menaxhimit të rrezikut dhe i 

metodologjisë së identifikimit, vlerësimit, monitorimit dhe kontrollit të 
rreziqeve; 

b. Zgjerimi i fushëveprimit të menaxhimit të rrezikut; 
c. Zhvillimi i aktiviteteve të menaxhimit të rrezikut si vijë e dytë 

mbrojtëse; 
d. Avancimi i kulturës së menaxhimit të rrezikut duke integruar qasjen e 

menaxhimit të rrezikut në nivel gjithëpërfshirës. 
 
 

6. Avancimi i funksionit të auditimit të brendshëm: 
 
a. Zhvillimi i rolit të auditimit të brendshëm në pajtim me praktikat më të 

mira dhe standardet ndërkombëtare; 
b. Forcimi i kapaciteteve njerëzore dhe teknike të Departamentit të 

Auditimit të Brendshëm; 
c. Përfshirja e auditimit të brendshëm në shërbime të avancuara të 

këshillimit. 
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