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BANKA POPULLORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

Në bazë të nenit 48 paragrafi 1 pika 3 nga Ligji për Bankën Popullore të Republikës së 
Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 158/10, 123/12 dhe 43/14) dhe 
pika 10 nga Vendimi për kushtet dhe mënyrën e furnizimit me kartëmonedha dhe monedha 
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 112/15), guvernatori i Bankës Popullore të 
Republikës së Maqedonisë miratoi 

 

UDHËZIM PËR PËRCAKTIMIN E MËNYRËS DHE PROCEDURËS SË FURNIZIMIT ME 

KARTËMONEDHA DHE MONEDHA 

 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

1. Me këtë udhëzim përcaktohet mënyra dhe procedura e furnizimit me kartëmonedha 
dhe monedha (në tekstin e mëtejshëm: para të gatshme) që paraqet mjet ligjor për pagesë në 
Republikën e Maqedonisë. 

2. Furnizimi me paratë e gatshme kryhet me anë të tërheqjes së kartëmonedhave dhe 
monedhave nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejshëm: Banka 
Popullore), përpunimit, paketimit, transportit deri te përdoruesit dhe kthimin e parave të gatshme 
në Bankën Popullore nga bankat dhe kompanitë për furnizimin me para të gatshme (në tekstin e 
mëtejshëm: qendrat për para të gatshme). 

3. Orari i punës në Bankën Popullore për punë me bankat dhe qendrat për para të gatshme 
është nga ora 8:30 deri në orën 15:30. 

 

II. MËNYRA DHE PROCEDURA PËR TËRHEQJEN E PARAVE TË GATSHME 

4. Bankat të cilat tërheqin para të gatshme nga Banka Popullore, paguajnë mjete 
financiare nga llogaria e tyre nëpërmjet Sistemit të Pagesave Ndërbankarë të Maqedonisë (në 
tekstin e mëtejshëm: MIPS) në llogari të veçantë të Bankës Popullore për shumën që ata 
dëshirojnë ta tërheqin. 

Qendrat për para të gatshme që tërheqin para të gatshme nga Banka Popullore, kryejnë 
pagesë të mjeteve nga llogaria e tyre në llogari të veçantë të Bankës Popullore. 

5. Sipas pagesës së kryer, bankat dhe qendrat për para të gatshme dorëzojnë informata 
për strukturën nominale të parave të gatshme që duan të tërheqin dhe kohën e tërheqjes së 
parave të gatshme nëpërmjet telefaksit, e-postës apo telefonit.  

Me qëllim të vendosjes së strukturës nominale optimale të parave të gatshme në qarkullim, 
Banka Popullore mund të ndryshojë informacionin e dorëzuar për strukturën nominale të parave 
të gatshme dhe të paguajë para të gatshme me strukturë nominale të ndryshme nga ajo e 
kërkuara. 

6.   Tërheqje të parave të gatshme mund të bëjnë personat që kanë autorizim për tërheqje 
të parave të gatshme nga organi përkatës i udhëheqjes së bankave ose qendrave për para të 
gatshme. 



Gazeta Zyrtare e RM-së, nr.118  nga 13.8.2015 

 

Bankat dhe qendrat për para të gatshme janë të obliguara në fillim të çdo viti dhe pas çdo 
ndryshimi, të dorëzojnë pasqyrë të verifikuar të personave të autorizuar të cilët do të tërheqin 
para të gatshme. 

Gjatë tërheqjes së parave të gatshme, personat e autorizuar me vete duhet të kenë 
autorizimin, si dhe dokument për identifikim. 

Përveç personave të autorizuar, hyrja për personat tjerë në Drejtorinë e Thesarit nuk 
është e lejuar. 

7. Para të gatshme mund të tërhiqen më shumë herë gjatë një dite pune, me ç’rast për 
çdo tërheqje duhet kryer pagesa në llogari të veçantë të Bankës Popullore. Tërheqja e parave 
pas kryerjes së pagesës nuk mund të kryhet në afat kohor më të shkurt se 1 orë nga momenti i 
dorëzimit të informatës për nevojë të strukturës nominale. 

Gjatë tërheqjes së parave të gatshme, personat e autorizuar të bankave dhe qendrave 
për para të gatshme janë të obliguar që në prani të personave të autorizuar nga Banka Popullore 
të numërojnë parat e gatshme sipas shënimeve në paketim. 

8. Sasia minimale e tërheqjes së kartëmonedhave është 1 pako (1.000 copë) për 
kartëmonedhat me vlerë nominlae prej 10, 50, 100, 500 dhe 1000 denarë, dhe 1 macetë me 100 
copë, për kartëmonedhat me vlerë nominale 5.000 denarë. 

Sasia minimale e tërheqjes së monedhave është një thes me 500 copë, për monedhat me 
vlerë nominale prej 1, 2, 5, 10 dhe 50 denarë. 

9. Për tërheqjen e parave të gatshme përgatitet një fletë-dërgesë në denarë e cila pas 
numërimit të parave dhe të gatshme dhe përcaktimin e saktësisë së parave të pranuara, 
nënshkruhet dhe regjistrohet nga personat e autorizuar nga Banka Popullore dhe personave të 
autorizuar të bankave dhe qendrave për para të gatshme. 

Fletë-dërgesa përgatitet në tre kopje, dy prej të cilave për Bankën Popullore dhe një për 
bankat dhe qendrat për para të gatshme. 

10. Për dorëzimin e parave të gatshme, Banka Popullore ngarkon tarifa sipas tarifës së 
vetme të kompensimeve për shërbimet që ofron Banka Popullore. 

 11. Banka Popullore lëshon kartëmonedha dhe monedha në banka dhe qendra për para 
të gatshme të cilat janë të paketuara në mënyrën si vijon: 

- kartëmonedhat janë të paketuara në pako (1.000 copë kartëmonedha), ose koli prej 
10.000 copë kartëmonedha në të cilën ka etiketë me të dhënat në vijim: vlera nominale, numri i 
copëve, vlera nominale e përgjithëshme, nënshkrimi i punëtorëve të cilët kanë paketuar parat e 
gatshme dhe data kur është kryer paketimi; 

- monedhat në vlerë prej 1, 2, 5, 10 dhe 50 denarë paketohen në thasë nga 500 copë; 

- thasët përmbajnë këto të dhëna: vlerën nominale, numri i copëve, vlera nominale e 
përgjithëshme, nënshkrimi i punëtorëve të cilët kanë paketuar thasët dhe data kur është kryer 
paketimi. 

Përjashtim nga paragrafi 1 alineja 1, 2 dhe 3 nga kjo pikë, kartëmonedhat me vlerë prej 
5.000 denarë, mund të paketohen në  maceta nga 100 copë, të cilat numërohen përsëri gjatë 
pranim-dorëzimit. 
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III. MËNYRA DHE PROCEDURA PËR KTHIMIN E PARAVE TË GATSHME 

12. Paratë e gatshme që kthehen në bankën Popullore, duhet të jenë të përpunuara dhe 
të paketuara në mënyrën e duhur. 

Bankat dhe qendrat për para të gatshme janë të obliguara që kartëmonedhat dhe 
monedhat e konsumuara dhe dëmtuara t’i paketojnë veçmas dhe t’i ndajnë sipas kritereve të 
përcaktuara nga Banka Popullore. 

13. Banka Popullore kontrollon dhe numëron paratë e gatshme që pranon nga bankat dhe 
qendrat për para të gatshme, sipas të dhënave në paketim. 

14. Sasia minimale për kthimin e kartëmonedhave në Bankën Popullore nga bankat dhe 
qendrat për para të gatshme, është 1 pako –  (1.000 copë) për kartëmonedhat me vlerë nominale 
prej 10, 50, 100, 500 dhe 1000 denarë, dhe 1 macetë me 100 copë, për kartëmonedhat me vlerë 
nominale prej 5.000 denarë. 

Sasia minimale e kthimit të monedhave në Bankën Popullore nga bankat dhe qendrat për 
para të gatshme është një thes me 500 copë, për monedhat me vlerë nominale prej 1, 2, 5, 10 
dhe 50 denarë. 

15. Gjatë kthimit të parave të gatshme, bankat dhe qendrat për para të gatshme dorëzojnë 
formularë të regjistruar, dërgesë – specifikim, e cila pas numërimit të parave të gatshme, 
nënshkruhet nga persona të autorizuar nga banka Popullore. 

 Për kthimin e parave të gatshme, Banka Popullore përgatit dërgesën në denarë e cila 
regjistrohet dhe nënshkruhet nga personat e autorizuar të bankave dhe qendrave për para të 
gatshme dhe personave të autorizuar nga Banka Popullore. 

16. Banka Popullore kryen pagesën e mjeteve financiare të pranuara nga banka nëpërmjet 
MIPS, në llogari të bankës, ndërsa për qendrën për para të gatshme e paguan në llogarinë e tij 
në bankën e autorizuar. 

17. Bankat dhe qendrat për para të gatshme janë të obliguara që paratë e gatshme që i 
kthejnë, të jenë të paketuara në mënyrën e duhur. 

Bankat dhe qendrat për para të gatsh me janë të obliguara që ndaras ti shënojnë paratë 
e konsumuara. Fashetat e letrës, etiketimet i pakove dhe të dhënat e dërgesës së nënshkruar 
tek paratë e konsumuara, lidhen me vija të kryqëzuara. 

Paratë e dëmtuara të cilat janë ndarë nga bankat dhe qendrat për para të gatshme 
dorëzohen në Bankën Popullore veçmas, të cilat përmbajnë të dhëna për bankën dhe qendrën 
për para të gatshme, vlerën nominale, strukturën dhe kanë shënim “para të konsumuara”. 

Të gjitha kartëmonedhat duhet të jenë të paketuara sipas vlerës nominale, të kthyera në 
një anë dhe pamje, nga 100 copë në macetë, 10 maceta në një pako prej 1000 copë dhe 10 pako 
të paketuara në një dërgesë të nënshkruar me gjithsej 10.000 maceta. 

Në fashetat e letrës së macetave, duhet patjetër të ketë të dhëna të bankës dhe të qendrës 
për para të gatshme të cilët kanë përpunuar macetën, data e paketimit, vlera nominale, numri i 
copëve (100), vlera nominale e përgjithëshme dhe nënshkrimi ose shifra e dy personave të cilët 
i kanë përpunuar dhe kontrolluar macetat.  
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Dhjetë maceta formojnë pako prej 1.000 copëve nga vlera nominale e njëjtë dhe lidhen 
me makinë për lidhje (me fashetë letre të vendosur në kryq) apo vakumim. Në çdo pako vendoset 
data e paketimit me nënshkrimin e dy personave të cilët kanë kryer numërimin dhe lidhjen apo 
vakumimin. 

Paketimi i nënshkruar prej 10.000 copëve, duhet patjetër të jetë paketuar në mënyrë të 
sigurt. Në dërgesën e nënshkruar shënohen emri i bankës dhe qendrës për para të gatshme, 
sasia, vlera nominale, vlera nominale e përgjithëshme, data e paketimit dhe nënshkrimi i 
personave që kanë kryer paketimin. 

Bankat dhe qendrat për para të gatshme, monedhat i dorëzojnë në Bankën Popullore të 
paketuara në mënyrën e paraparë në pikën 11 të këtij udhëzimi. 

 

IV. MËNYRA E PËRCAKTIMIT TË DALLIMEVE NË DËRGESA (MUNGESË DHE TEPRICË) 

18. Pas pranimit të parave të gatshme, në Bankën Popullore kryhet kontroll i detajuar dhe 
numërim i parave të gatshme (në tekstin e mëtejshëm: përpunim). 

 Gjatë përpunimit të parave të gatshme, në qoftë se konstatohet mungesë, përkatësisht 
tepricë, përpilohet një raport për diferencën e konstatuar në dërgesë. Raporti përmban të këto 
elemente: 

- emri i bankës dhe qendrës për para të gatshme nga e cila janë pranuar paratë e 
gatshme; 

- shuma e diferencës së konstatuar; 
- numri i copëve dhe struktura nominale; 
- data e përpunimit të diferencës së konstatuar; 
- emri dhe mbiemri i punëtorëve të cilat kanë përpunuar paratë e gatshme; 
- vërejtje. 

Raportit i bashkëngjitet shënimi i paketimit. 

Si mungesë trajtohen edhe paratë e gatshme të bankave dhe qendrave për para të 
gatshme të cilat gjatë përpunimit dhe ekspertizës vërtetohet se janë të falsifikuara, dhe të njëjtat 
do të konfiskohen. 

19.  Nëse gjatë përpunimit të parave të gatshme që janë të shënuara si të konsumuara 
apo dëmtuara, gjenden ekzemplarë që nuk i përmbushin kriteret e parapara nga Banka Popullore, 
ekzemplarët e tillë do të do të trajtohen si mungesë. 

20. Bankat dhe qendrat për para të gatshme janë të obliguara që të kompensojnë 
diferencën e konstatuar në dërgesë në bazë të raportit nga pika 18 e këtij udhëzimi. Gjatë 
kompensimit së diferencës në dërgesë – mungesës, për të jepet vërtetim për kompensimin e 
diferencës. 

Teprica e konstatuar nga dërgesa e parave të gatshme i kthehet bankës ose qendrës për 
para të gatshme me vërtetim për kthim të tepricës, sipas raportit të përgatitur. 

 

 



Gazeta Zyrtare e RM-së, nr.118  nga 13.8.2015 

 

 

 

V. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

21. Me hyrjen në fuqi të këtij udhëzimi, Udhëzimi për përcaktimin e mënyrës dhe procedurës 

së furnizimit të bankave me kartëmonedha dhe monedha (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë”, nr. 68/11) shfuqizohet. 

22. Ky udhëzim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Maqedonisë”. 

  

Nr.Rr. 24411                                                              Guvernator  
                  9 korrik viti 2015                                                         Dimitar Bogov               
                         Shkup           

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


