
Gazeta Zyrtare e RM-së, nr.69  nga 1.7.2017 

20170691308 

 

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, 43/14, 153/15 
dhe 6/16), dhe pika 31 nga Vendimi për kontrollin e autenticitetit dhe përshtatshmërisë, kushtet 
dhe mënyra e kthimit të kartëmonedhave dhe monedhave në qarkullim dhe mënyra e mbikëqyrjes 
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 54/17), guvernatori i Bankës Popullore të 
Republikës së Maqedonisë miratoi 

 

UDHËZIM PËR ZBATIMIN E VENDIMIT PËR KONTROLLIN E AUTENTICITETIT DHE 
PËRSHTATSHMËRISË, KUSHTET DHE MËNYRA E KTHIMIT TË KARTËMONEDHAVE 

DHE MONEDHAVE NË QARKULLIM DHE MËNYRA E MBIKËQYRJES 

 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

1. Me këtë udhëzim përcaktohen lloji, mënyra dhe afatet për dorëzimin e të dhënave nga 
bankat dhe shoqëritë për furnizim me para të gatshme (në tekstin e mëtejshëm: qendrat për para 
të gatshme) gjatë zbatimit të Vendimit për kontrollin e autenticitetit dhe përshtatshmërisë, 
kushtet dhe mënyra e kthimit të kartëmonedhave dhe monedhave në qarkullim dhe mënyra e 
mbikëqyrjes („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 54/17). 

Të dhënat kanë të bëjnë me llojin dhe numrin e makinave për përpunimin e parave, 
lokacionin e secilës makinë për përpunimin e parave, si dhe numri dhe vlera e parave të 
përpunuara në makina për përpunimin e parave dhe numri dhe vlera e parave të përpunuara në 
mënyrë manuele. 

Gjithashtu, me këtë udhëzim përcaktohet forma dhe përmbajtja e formularëve – 
kërkesave që dorëzohen në Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e 
mëtejshëm: Banka Popullore) për testim të makinave për përpunimin e parave dhe kërkesa për 
trajnim të punonjësve për kryerjen e kontrollit të parave dhe përcaktimin e autenticitetit të tyre 
dhe përshtatshmërisë së tyre për qarkullim. 

2. Formularët për dorëzimin e të dhënave përbëhen prej grupe të dhënash të cilat bankat 
dhe qendrat për para të gatshme, duhet t’i plotësojnë. 

 

II. LLOJET E TË DHËNAVE, MËNYRAT DHE AFATET PËR DORËZIMIN E TYRE 

Mbledhja e të dhënave 

3. Të dhënat që bankat dhe qendrat për para të gatshme janë të obliguar t’i dorëzojnë 
tek Banka Popullore, janë të shënuara në shtojcën 1, shtojcën 2, shtojcën 3 dhe shtojcën 4, të 
cilat janë pjesë përbërëse të këtij udhëzimi. 

4. Varësisht nga natyra, të dhënat e dorëzuara janë të ndara në – të dhëna themelore 
dhe të dhënat operative. 
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Të dhënat themelore japin informata për bankat dhe qendrat për para të gatshme të cilat 
bëjnë përpunimin e parave. 

Të dhënat operative japin informata për parat e përpunuara dhe për kthimin e parave në 
qarkullim. 

Të dhënat operative dorëzohen sipas numrit të copëve, në total, sipas tremujorit dhe sipas 
vlerës nominale. 

Të dhënat dorëzohen në Bankën Popullore çdo tremujor, deri ditën e 15 pas mbarimit të 
tremujorit për të cilin dorëzohen të dhënat. 

 

Parashtrimi i kërkesave në Bankën Popullore 

5. Të dhënat që kanë të bëjnë me punën e makinave për përpunimin e parave, të cilat 
bankat, qendrat për para të gatshme, prodhuesit, furnizuesit ose përfaqësuesi i autorizuar i 
dorëzon në Bankën Popullore, janë të shënuara në formularin në shtojcën 5 – Kërkesë për 
kontrollim të punës së makinave për përpunimin e parave. 

6. Kërkesa për trajnim të punonjësve për përpunimin e parave për përcaktimin e 
autenticitetit të tyre dhe përshtatshmërisë për qarkullim, janë të shënuara në formularin në 
shtojcën 6 – Kërkesa për trajnim të punonjësve për përpunimin e parave. 

 

III. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

7. Me hyrjen në fuqi të këtij udhëzimi, Udhëzimi për llojin dhe mënyrën e dorëzimit të të 

dhënave dhe shfrytëzimi i tyre gjatë zbatimit të Vendimi për verifikimin e autenticitetit dhe 

përshtatshmërisë, kushtet dhe mënyra e kthimit të kartëmonedhave dhe monedhave në qarkullim 

(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 118/15 dhe 6/17) pushon së qeni i vlefshëm. 

8. Ky udhëzim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në „Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Maqedonisë”. 

  

Nr.Rr. 18727                                                              Guvernator  
                   30 maj viti 2017                                                         Dimitar Bogov               
                         Shkup           
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Shtojca nr.1 

TË DHËNA PËR QARKULLIMIN E REALIZUAR TË PARAVE 
 

1. TË DHËNA PËR BANKËN 

Emri dhe selia:  

Emri dhe mbiemri i personit për kontakt:  

Numri i telefonit:  

Adresa elektronike:  

 

 

2. PERIUDHA PËR TË CILËN DORËZOHEN TË DHËNAT 

 

 

 

3. TË DHËNA PËR QARKULLIMIN E PARAVE 

Kartëmonedha 

 
 

Vlera 
nominale 

Arka Makinat për pagesë të 
kartëmonedhave 

Gjithsej të 
paguara nga 

arka 

Gjithsej 
paguara në 

arkë 

Gjithsej të 
paguara nga 

arka 

Gjithsej të 
paguara në 

arkë 

10 denarë     

50 denarë     

100 denarë     

200 denarë     

500 denarë     

1000 denarë     

2000 denarë     

Gjithsej:     

 

Monedha 

Vlera nominale Gjithsej të paguara nga arka Gjithsej të paguara në 
arkë 

1 denar   

2 denare   

5 denarë   

10 denarë   

50 denarë   

Gjithsej:   
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Shënim: Në tabela shënohet shuma totale e copëve të kartëmonedhave dhe monedhave në 
nivel të bankës. 

 

_________________                        Vula                                      _____________________ 

        (vendi dhe data)                                                                      (emri dhe mbiemri) 

                                                             

                          ____________________ 

    (nënshkrimi i personit përgjegjës) 
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Shtojca nr.2 

TË DHËNA PËR PARATË E PËRPUNUARA 

1. TË DHËNA PËR BANKËN/QENDRËN PËR PARA TË GATËSHME 

Emri dhe selia:  

Emri dhe mbiemri i personit për kontakt:  

Numri i telefonit:  

Adresa elektronike:  

 

 

2. PERIUDHA PËR TË CILËN DORËZOHEN TË DHËNAT 

 

 

 

3. TË DHËNA PËR PARATË E PËRPUNUARA 

Kartëmonedhat e përpunuara në makina: 

Vlera nominale Gjithsej të 
përpunuara 

Të përshtatshme 
për qarkullim 

Të papërshtatshme 
për qarkullim 

10 denarë    

50 denarë    

100 denarë    

200 denarë    

500 denarë    

1000 denarë    

2000 denarë    

Gjithsej:    

 

Kartëmonedhat e përpunuara në mënyrë manuale: 

 
Vlera nominale 

Gjithsej të 
përpunuara 

Të përshtatshme 
për qarkullim 

Të papërshtatshme 
për qarkullim 

10 denarë    

50 denarë    

100 denarë    

200 denarë    

500 denarë    

1000 denarë    

2000 denarë    

Gjithësej:    
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Monedhat e përpunuara në makina: 

Vlera nominale Gjithsej të 
përpunuara 

Të përshtatshme 
për qarkullim 

Të papërshtatshme 
për qarkullim 

1 denar    

2 denarë    

5 denarë    

10 denarë    

50 denarë    

Gjithsej:    

 

Monedhat e përpunuara në mënyrë manuale: 

Vlera nominale Gjithsej të 
përpunuara 

Të përshtatshme 
për qarkullim 

Të papërshtatshme 
për qarkullim 

1 denar    

2 denarë    

5 denarë    

10 denarë    

50 denarë    

Gjithsej:    

 

 

_________________                        Vula                                      _____________________ 

        (vendi dhe data)                                                                      (emri dhe mbiemri) 

                                                             

                          ____________________ 

    (nënshkrimi i personit përgjegjës) 
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Shtojca nr.3  

TË DHËNA PËR MAKINAT ME TË CILAT DISPONON  

BANKA/QENDRA PËR PARA TË GATËSHME 

 

 

1. TË DHËNA PËR BANKËN/QENDRËN PËR PARA TË GATËSHME 

Emri dhe selia:  

Emri dhe mbiemri i personit për kontakt:  

Numri i telefonit:  

Adresa elektronike:  

 

2. MAKINAT ME TË CILËN UDHËHEQIN KLIENTËT E BANKËS 

 
Lloji 

 
Prodhuesi 

 
Emri i 

makinës 

Emërtimi i 
harduerit dhe 

softuerit 

 
Numri 
serik 

Vendi dhe adresa 
ku ndodhen 

makinat 

CIM      

CRM      

CCM      

COM      

TARM(1)      

TAM(1)      

 

3. MAKINAT ME TË CILËN UDHËHEQIN PUNONJËSIT E TRAJNUAR 

 
Lloji 

 
Prodhuesi 

 
Emri i 

makinës 

Emërtimi i 
harduerit dhe 

softuerit 

Numri 
serik 

Vendi dhe adresa 
ku ndodhen 

makinat 

BPM      

BAM      

TARM      

TAM      

 

4. MAKINAT PËR PËRPUNIMIN E MONEDHAVE 

 
Lloji 

 
Prodhuesi 

 
Emri i 

makinës 

Emërtimi i 
harduerit dhe 

softuerit 

Numri 
serik 

Vendi dhe adresa 
ku ndodhen 

makinat 

CPM      

 

 

                                                           
1 Kur përdoren nga klientët e bankës 
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5. MAKINAT PËR TËRHEQJEN E KARTËMONEDHAVE (bankomate) 

Lloji Prodhuesi Emri i 
makinës 

Emërtimi i 
harduerit 

dhe 
softuerit 

Numri 
serik 

Vendi dhe 
adresa ku 
ndodhen 
makinat 

ATM      

 

Shënim: Nëse banka/qendra pçër para të gatshme posedon më shumë makina apo pajisje 

të llojit të njëjtë, shënohen veçmas, njëra pas tjetrës. 

 

     _________________                        Vula                              _____________________ 

        (vendi dhe data)                                                                   (emri dhe mbiemri) 

                                                             

                            ____________________ 

    (nënshkrimi i personit përgjegjës) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gazeta Zyrtare e RM-së, nr.69  nga 1.7.2017 

Shtojca 4 

TË DHËNA PËR PARAT E PËRPUNUARA 

 

1. TË DHËNAT BAZË 

Të dhëna për bankën/qendrën për para të gatshme e cili kryen përpunimin e parave 

Emri dhe selia:  

Numri amë:  

Adresa:  

Emri dhe mbiemri i personit për kontakt:  

Numri i telefonit:  

Adresa elektronike:  

 

Të dhëna për shfrytëzuesin e shërbimit 

Emri dhe selia:  

Adresa:  

Emri dhe mbiemri i personit për kontakt:  

Numri i telefonit:  

Adresa elektronike:  

 

 

2. TË DHËNA OPERATIVE PËR PARAT E PËRPUNUARA 

Periudha për të cilën dorëzohet raporti  

 

Shënim: Në tabelat e ardhshme, është e nevojshme të shënohet numri i kartëmonedhave dhe 

monedhave të përpunuara. 

 

1) Të dhëna për përpunimin e parave me makina 

Kartëmonedha 

Vlera 
nominale 

Gjithsej të 
përpunuara 

Të përshtatshme për 
qarkullim 

Të papërshtatshme 
për qarkullim 

10 denarë    

50 denarë    

100 denarë    

200 denarë    

500 denarë    

1000 denarë    

2000 denarë    

Gjithsej:    
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Monedha 

Vlera 
nominale 

Gjithsej të 
përpunuara 

Të përshtatshme për 
qarkullim 

Të papërshtatshme 
për qarkullim 

1 denar    

2 denare    

5 denarë    

10 denarë    

50 denarë    

Gjithsej:    

 

 

2) Të dhëna për përpunimin manual të parave 

Kartëmonedha 

Vlera 
nominale 

Gjithsej të 
përpunuara 

Të përshtatshme 
për qarkullim 

Të papërshtatshme 
për qarkullim 

10 denarë    

50 denarë    

100 denarë    

200 denarë    

500 denarë    

1000 denarë    

2000 denarë    

Gjithsej:    

 

Monedha 

Vlera 
nominale 

Gjithsej të 
përpunuara 

Të përshtatshme për 
qarkullim 

Të papërshtatshme 
për qarkullim 

1 denar    

2 denare    

5 denarë    

10 denarë    

50 denarë    

Gjithsej:    

 

 

3) Të dhëna për qarkullimin e parave 

Kartëmonedha 

Vlera 
nominale 

Të pranuara nga 
shfrytëzuesit e shërbimit 

Të dorëzuara nga 
shfrytëzuesit e shërbimit 

10 denarë   

50 denarë   

100 denarë   
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200 denarë   

500 denarë   

1000 denarë   

2000 denarë   

Gjithsej:   

 

 

Monedha 

Vlera 
nominale 

Të pranuara nga 
shfrytëzuesit e shërbimit 

Të dorëzuara nga 
shfrytëzuesit e shërbimit 

1 denar   

2 denare   

5 denarë   

10 denarë   

50 denarë   

Gjithsej:   

 

 

     _________________                        Vula                              _____________________ 

        (vendi dhe data)                                                                   (emri dhe mbiemri) 

                                                             

                            ____________________ 

    (nënshkrimi i personit përgjegjës) 
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Shtojca 5 

 

KËRKESË PËR KONTROLLIM TË PUNËS SË MAKINAVE  

PËR PËRPUNIMIN E PARAVE 

 

TË DHËNA PËR DORËZUESIN E KËRKESËS 

Emri dhe selia:  

Numri amë:  

Adresa:  

Emri dhe mbiemri i personit për kontakt:  

Numri i telefonit:  

Adresa elektronike:  

 

TË DHËNA PËR PRODHUESIN E MAKINAVE 

Prodhuesi:  

Adresa:  

Adresa elektronike:  

Numri i telefonit  

 

TË DHËNA PËR MAKINËN 

Emri – lloji:  

Modeli:  

Versioni:  

Versioni i softuerit:  

Numri i fabrikës:  

Makina përpunon: a) kartëmonedha të emetuara nga BPRM 
b) monedha të emetuara nga BPRM 

Cilat vlera nominale të kartëmonedhave i 
përpunon makina? 

a) 10 den.  b) 50 den.   c) 100 den. 
ç) 200 den.  d) 500 den.   dh)  1000 den. 

       e) 2000 den.    

Cilat vlera nominale të monedhave i 
përpunon makina? 

a) 1 den.      b) 2 den.       c) 5 den.             
ç) 10 den.       d) 50 den. 

Makina përpunon para dhe i ndanë sipas 
kategorive në vijim: 
1) para të përshtatshme për qarkullim 
2) para të papërshtatshëm për qarkullim 
3) para të refuzuara (nuk i njeh makina si 

denrë, ekziston dyshimi se janë të 
falsifikuara dhe denarë për të cilat nuk 
mund me siguri të vërtetohet se janë 
autentike) 

 
 
 
 

a) po     b) jo 

Nëse përgjigjja nga pyetjet e mëparshme 
është negative, shpjegoni se si makina i 
ndanë paratë gjatë përpunimit.  

 

A janë të dukshme informatat në makinë për 
vlerat nominale që përpunon ajo makinë?  

a) po              b) jo 
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Numri i orientacioneve të parave gjatë 
përpunimit 

a) 1      b) 2      c) 3      ç) 4 

Cilat elemente të sigurisë tek kartëmonedhat 
kontrollon makina? 

a) UV                       b) IR   
c) magnetizëm       ç) _______ 

Kush është i autorizuar për të vendosur 
parametrat për autentifikim dhe  
karakteristikat fizike të kartëmonedhave tek 
makinat? 

a) operatori 
b) personi i autorizuar për 

mirëmbajtje 
c) prodhuesi i makinave 
ç)__________________ 

A ekziston mundësia që makina në mënyrë 
plotësuese të përshtatet për kartëmonedha 
me prerje të reja? 

 
a) po              b) jo 

A ekziston mundësia që makina në mënyrë 
plotësuese të përshtatet për zbulim të parave 
të falsifikuara të reja? 

 
a) po              b) jo 

 

 

     _________________                        Vula                              _____________________ 

        (vendi dhe data)                                                                   (emri dhe mbiemri) 

                                                             

                            ____________________ 

    (nënshkrimi i personit përgjegjës) 
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Shtojca 6 

KËRKESË PËR TRAJNIM TË PUNONJËSVE  
PËR PËRPUNIMIN E PARAVE 

 

TË DHËNA PËR PARASHTRUESIN E KËRKESËS: 

Emri dhe selia:  

Njësia organizative:  

Numri amë:  

Adresa:  

Emri dhe mbiemri i personit për kontakt:  

Numri i telefonit:  

Adresa elektronike:  

 

 

Të dhëna për punonjësin: 

Numri 
rendor 

Emri dhe mbiemri Vendi i punës Numri i letrës së 
njoftimit 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

     _________________                        Vula                              _____________________ 

        (vendi dhe data)                                                                   (emri dhe mbiemri) 

                                                             

                            ____________________ 

    (nënshkrimi i personit përgjegjës) 

 


