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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 39, datë 4.8.2021

PËR
MIRATIMIN E RAPORTIT TREMUJOR TË POLITIKËS MONETARE 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “ç” dhe të nenit 69, 
pika 5 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” 
i ndryshuar, me propozimin e Departamentit të Politikës Monetare, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë “Raportin tremujor të politikës monetare”, sipas tekstit 
bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve për publikimin dhe për 
dërgimin e këtij raporti në Kuvendin e Shqipërisë, në Këshillin e 
Ministrave dhe në institucionet e tjera përkatëse.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 23
numër 5

gusht 2021

vëllimi 23
numër 5
gusht 2021

6 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 7

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 40, datë 4.8.2021

“PËR
MBAJTJEN E PANDRYSHUAR TË NORMËS SË INTERESIT TË 

MARRËVESHJEVE TË RIBLERJES DHE TË ANASJELLA TË RIBLERJES DHE 
TË NORMAVE TË INTERESIT TË DEPOZITËS NJËDITORE DHE TË KREDISË 

NJËDITORE NË BANKËN E SHQIPËRISË”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “a” dhe “c” të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar; me 
propozimin e Departamentit të Politikës Monetare, Këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 0.50 për qind, normën e 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes 
(REPO dhe REPO të anasjella).

2. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 0.10 për qind, normën e 
interesit që Banka e Shqipërisë i paguan një banke tregtare për 
depozitën njëditore. 

3. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 0.9 për qind, normën e interesit 
që një bankë tregtare i paguan Bankës së Shqipërisë për kredinë 
njëditore. 

4. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare të njoftojë 
menjëherë bankat tregtare për këtë vendim.

5. Ngarkohen Departamenti i Operacioneve Monetare dhe të gjitha 
strukturat e tjera në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e këtij 
vendimi.
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6. Ngarkohen Kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i Kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në faqen zyrtare të 
internetit dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 41, datë 4.8.2021

PËR 
NJË NDRYSHIM NË RREGULLOREN “PËR MBIKËQYRJEN E KONSOLIDUAR

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe të nenit 43, 
shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar dhe të nënkreut II të kreut VI të ligjit nr. 9662, 
datë 18.12.2006, “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 
me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë ndryshimin e datës së hyrjes në fuqi të shkronjës “a” të 
pikës 1 të vendimit nr. 54, datë 02.09.2020 “Për disa ndryshime 
në rregulloren “Për mbikëqyrjen e konsoliduar””, nga data 1 qershor 
2021, në datën 1 janar 2022.

2. Ngarkohen bankat e licencuara nga Banka e Shqipërisë me 
zbatimin e këtij vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i 
Statistikave Financiare për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

4. Ngarkohen Kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i Kërkimeve 
me publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 42, datë 4 .8 2021

PËR 
MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MEDALJET DHE XHETONAT TË 

NGJASHËM ME MONEDHËN METALIKE EURO”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, nenit 43, shkronja 
“c”, dhe kreut V të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozimin e Departamentit të Emisionit, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Për medaljet dhe xhetonat të ngjashëm me 
monedhën metalike euro”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Emisionit në Bankën e Shqipërisë dhe 
subjektet që prodhojnë, importojnë, shesin dhe/ose shpërndajnë 
medalje dhe xhetona në Republikën e Shqipërisë, me zbatimin e 
kësaj rregulloreje.

3. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve, për publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

4. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij vendimi në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT  SEJKO
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KREU I
TË PËRGJITHSHME 

Neni 1
Objekti

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kritereve teknike të 
lejueshme për prodhimin, importimin, shitjen, dhe/ose shpërndarjen e 
medaljeve dhe xhetonave të ngjashëm me monedhën metalike euro.
 

Neni 2
Baza juridike

Kjo rregullore nxirret duke u mbështetur në sa vijon:

a) nenit 12, shkronja “a”, nenit 43, shkronja “c”, dhe kreut V të 
ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; 

b) nenit 70 pika 1, dhe nenit 85, të ligjit nr. 9590, datë 27.07.2006, 
“Për ratifikimin e “Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit ndërmjet 
Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Europiane e Shteteve 
të tyre Anëtare””. 

Neni 3
Subjektet

Subjekte të kësaj rregulloreje janë bankat, degët e bankave të huaja 
dhe subjektet financiare jobanka, të licencuara për të ushtruar veprimtari 
bankare dhe/ose financiare në Republikën e Shqipërisë, si dhe 
operatorët ekonomikë të përfshirë në prodhimin, importimin, shitjen, 
dhe/ose shpërndarjen për qëllime të ndryshme tregtare, të medaljeve 
dhe xhetonave.    

Neni 4
Përkufizimet

1. Për qëllime të zbatimit të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm do 
të kenë këto kuptime:

a) “Euro”- është monedha metalike me kurs ligjor në vendet anëtare 
të Eurosistemit dhe shteteve që kanë arritur një marrëveshje me 
Komunitetin Evropian për përdorimin e monedhës Euro;

b) “Simboli Euro”- është simboli që përfaqëson euron “€”, siç tregohet 
dhe përshkruhet në aneksin e bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e 
kësaj rregulloreje; 
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c) “Medaljet dhe xhetonat” - janë ato objekte metalike, përveç pullave 
metalike të fabrikuara dhe të destinuara për emetimin e monedhave 
metalike me kurs ligjor, që kanë pamjen dhe/ose vetitë teknike të 
një monedhe metalike, por që nuk janë me kurs ligjor ose nuk 
shërbejnë si mjet pagese; 

d) “Ar, argjend dhe platin” - janë aliazhet që përmbajnë ar, argjend 
dhe platin me një pastërti në peshë prej së paku përkatësisht 375, 
500 dhe 850 të mijtat; 

e) “Brezi i referencës” - do të ketë kuptimin sipas përcaktimeve në 
pikën 1, të Aneksit II bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj 
rregulloreje;

f) “Operatorët ekonomikë”- janë personat fizikë ose juridikë të 
përfshirë në prodhimin, importimin, shitjen dhe/ose shpërndarjen 
për qëllime të ndryshme tregtare, të medaljeve dhe xhetonave. 

KREU II
KËRKESAT PËR MEDALJET DHE XHETONAT 

Neni 5
Kritere teknike ndaluese

 

1. Prodhimi, importimi, shitja, dhe/ose shpërndarja e medaljeve ose 
xhetonave të ngjashëm me monedhën metalike Euro ndalohet, në 
rastin kur plotësohen një ose më shumë nga kriteret e mëposhtme:

a) në sipërfaqen e tyre mbajnë termat “euro”, “cent euro” ose simbolin 
e Euros; 

b) përmasat e tyre janë brenda brezit të referencës; ose 
c) dizajni në sipërfaqen e tyre ka pamje të ngjashme me:
i. çdo pamje të dizajnit apo pjesë e tij që shfaqen në monedhat 

metalike Euro, veçanërisht termat “euro” ose “cent euro”, 12 yjet 
e Bashkimit Evropian, imazhin gjeografik dhe numrat, ashtu siç 
paraqiten në monedhat metalike Euro, ose

ii. simbolet përfaqësuese të sovranitetit kombëtar të shteteve anëtare, 
ashtu siç paraqiten në monedhat Euro, duke përfshirë në veçanti 
portretet e kreut të shtetit, simbolin e shtetit, shenjat e prodhuesit, 
emrin e shtetit anëtar,

iii. formën ose dizajnin e buzëve anësore të monedhave metalike 
Euro, 

iv. simbolin e Euros.

2. Banka e Shqipërisë, bashkëpunon me Qendrën Tekniko Shkencore 
Evropiane (ETSC) pranë Komisionit Evropian, si autoriteti kompetent 
për këtë qëllim, për përcaktimin e medaljeve dhe xhetonave të 
ngjashëm me monedhën metalike Euro.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 23
numër 5

gusht 2021

vëllimi 23
numër 5
gusht 2021

12 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 13

3. Banka e Shqipërisë, në përputhje me pikën 1 të këtij neni, dërgon te 
ETSC, të gjitha objektet metalike që i bien në zotërim, kur konstaton 
paraprakisht, se këto objekte ngjasojnë dhe mund të ngatërrohen 
me monedhat metalike euro. ETSC-ja bën përcaktimin përfundimtar 
nëse këto objekte metalike janë medalje ose xhetona të ngjashëm 
me euron.  

Neni 6
Përjashtimet

1. Medaljet dhe xhetonat që mbajnë vetëm termat “euro”, “cent 
euro”, ose “simbolin e Euros” nuk ndalohen në rastin kur plotësohen 
kriteret e mëposhtme:

a) janë pa vlerën nominale;
b) përmasat e tyre janë jashtë brezit të referencës, të përcaktuar në 

pikën 1 të aneksit II, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e kësaj 
rregulloreje; dhe 

c) dizajni i tyre nuk shfaq pamje sipas përcaktimeve të shkronjës “c”, 
të pikës 1, të nenit 5 të kësaj rregulloreje. 

2. Medaljet dhe xhetonat, kur përmasat e tyre janë brenda brezit të 
referencës, nuk ndalohen në rastet kur plotësohet një nga kushtet e 
mëposhtme:

a) janë të shpuara në qendër me një vrimë me diametër më të madh 
se 6 milimetra, ose kur forma e tyre është poligonale, por jo më 
tepër se gjashtëkëndore, dhe kur plotësohen përcaktimet e germës 
“c/ ii” të kësaj pike; ose

b) janë prej ari, argjendi ose platini; ose
c) kur plotësojnë kushtet e mëposhtme:
i. kombinimet e diametrit dhe lartësisë së buzës së medaljeve dhe 

xhetonave janë gjithmonë jashtë kufijve të përcaktuar në secilin 
prej rasteve të specifikuara, në pikën 2 të aneksit II, bashkangjitur 
dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje, 

ii. kombinimet e diametrit dhe cilësitë e metalit të medaljeve dhe 
xhetonave janë gjithmonë jashtë kufijve në secilin prej rasteve 
të specifikuar në pikën 3 të aneksit II, bashkangjitur dhe pjesë 
përbërëse e kësaj rregulloreje.
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KREU III
TË TJERA

Neni 7
Raportimi mbi medaljet dhe xhetonat ekzistuese

1. Medaljet dhe xhetonat e importuar ose prodhuar para hyrjes në fuqi 
të kësaj rregulloreje, që nuk janë në përputhje me kriteret teknike të 
përcaktuar në këtë rregullore, mund të vazhdojnë të përdoren deri 
në fund të vitit 2022.

2. Subjektet që përdorin medalj dhe xhetona të importuar ose 
prodhuar para hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, paraqesin çdo 
vit në Bankës së Shqipërisë raportin që përmban:

a) emrin e prodhuesit të medaljeve dhe/ose xhetonave;
b) numrin e medaljeve dhe ose xhetonave të shpërndarë;
c) specifikimet e plota teknike të shoqëruara me pamjet e të dy faqeve 

të medaljit ose xhetonit;
d) vendet e përdorimit të tyre.

3. Në raportin e parë të përcaktuar në pikën 2 më lart, përfshihet dhe 
një specimen i xhetonave dhe/ose medaljeve.

4. Raporti i parë, që i takon vitit 2021, duhet raportuar jo më vonë se 
data 31 janar 2022 dhe raporti i fundit për vitin 2022 jo më vonë 
se data 31 janar 2023. 
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Neni 8
Zbatimi i kërkesave rregullative dhe masat për  

ndërprerjen e shkeljeve

1. Në rastet kur Banka e Shqipërisë konstaton ose vihet në dijeni/
informohet për mosrespektim të kërkesave të kësaj rregulloreje, 
kërkon nga ana e subjekteve dërgimin e mostrave përkatëse të 
xhetonit ose monedhës me qëllim përcaktimin nëse janë të ngjashme 
dhe mund të ngatërrohen nga publiku si monedha metalike Euro.

2. Banka e Shqipërisë, për objektet metalike për të cilat vlerëson se 
janë të ngjashëm me monedhat metalike euro, kërkon ndërprerjen 
e prodhimit, importimit, shitjes dhe shpërndarjes së tyre nga ana e 
subjekteve.

3. Në rast moszbatimi të masave të kërkuara sipas pikave 1 dhe 2 
të këtij neni nga subjektet e kësaj rregulloreje, Banka e Shqipërisë 
referon rastin pranë organeve përkatëse ligjzbatuese.

Neni 9
Hyrja në fuqi

Kjo rregullore do të hyjë në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë. 

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

GENT SEJKO
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ANEKSI I

Pamje e simbolit EURO 
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ANEKSI II

1.  Përkufizimi i brezit të referencës 

a) Brezi i referencës për madhësinë e medaljeve dhe xhetonave është 
grupi i kombinimeve të vlerave të diametrit dhe të lartësisë së buzës 
që përfshihen përkatësisht në referencën e kufirit për diametër dhe 
referencën e kufirit për lartësinë e buzës.

b) Referenca e kufijve të diametrit përcaktohet midis 19,00 milimetra 
dhe 28,00 milimetra.

c) Referenca e kufirit për lartësinë e buzës përcaktohet midis 7,00% 
dhe 12,00% të secilës vlerë brenda referencës së kufijve të 
diametrit. 

2.  Kombinimet e diametrit dhe lartësisë së buzës së medaljeve dhe 
xhetonave

Kufijtë e përcaktuar

Diametri mm Lartësia e buzës

1 19,45-20,05 1,63-2,23

2 21,95-22,55 1,84-2,44

3 22,95-23,55 2,03-2,63

4 23,95-24,55 2,08-2,68

5 25,45-26,05 1,90-2,50

3.  Kombinimet e diametrit dhe cilësitë e metalit të medaljeve dhe 
xhetonave

Diametri Cilësitë metalike

1 19,00-21,94 Përçueshmëria elektrike midis 14,00% dhe 18,00% IACS

2 21,95-24,55
Përçueshmëria elektrike midis:

- 14,00% dhe 18,00% IACS; ose
- 4,50% dhe 6,50% IACS, përveç rastit kur medalja ose xhetoni është 
një aliazh i vetëm dhe momenti magnetik është jashtë intervalit nga 

1,0 μVs.cm në 7,0 μVs.cm

3 24,56-26,05
Përçueshmëria elektrike midis:

- 15,00% dhe 18,00% IACS ; ose
- 13,00% dhe 15,00% IACS, përveç rastit kur medalja ose xhetoni 
është një aliazh i vetëm dhe momenti magnetik është jashtë intervalit 

nga 1,0 μVs.cm në 7,0 μVs.cm

4 26,06-28,00 Përçueshmëria elektrike midis 13,00% dhe 15,00% IACS, përveç rastit 
kur medalja ose xhetoni është një aliazh i vetëm dhe momenti magnetik 

është jashtë intervalit nga 1,0 μVs.cm në 7,0 μVs.cm
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4. Grafik për ilustrimin e treguesve sipas përkufizimeve në  
Aneksin II 

Rregullat për medaljet dhe xhetonat

Brezi i referencës, limitet për dimensionet dhe cilësitë e metaleve
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 43, datë 4 .8.2021

PËR 
MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR  KRITERET PËR RIPRODHIMIN E 

KARTËMONEDHAVE DHE/ OSE MONEDHAVE METALIKE NË REPUBLIKËN E 
SHQIPËRISË”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12 shkronja “a”, nenit 43, shkronja 
“c”, dhe kreut V të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozimin e Departamentit të Emisionit, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Për kriteret për riprodhimin e kartëmonedhave 
dhe/ose monedhave metalike në Republikën e Shqipërisë”, sipas 
tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Emisionit në Bankën e Shqipërisë dhe 
subjektet e përfshira në riprodhimin e kartëmonedhave dhe/ose 
monedhave në Republikën e Shqipërisë, me zbatimin e kësaj 
rregulloreje.

3. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve për publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

4. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij vendimi në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT  SEJKO
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Neni 1
Objekti

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kritereve teknike të 
lejueshme për riprodhimin e imazhit të kartëmonedhave dhe/ose 
monedhave metalike në Republikën e Shqipërisë.

Neni 2
Baza juridike

Kjo rregullore nxirret duke u mbështetur në sa vijon:

a) nenin 12, shkronja “a”, nenin 43, shkronja “c”, dhe kreun V të 
ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; 

b) nenin 70, pika 1, dhe nenin 85 të ligjit nr. 9590, datë 27.07.2006, 
“Për ratifikimin e “Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit ndërmjet 
Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane e Shteteve 
të tyre Anëtare””. 

Neni 3
Subjektet

Subjekte të kësaj rregulloreje janë bankat, degët e bankave të huaja 
dhe subjektet financiare jobanka, të licencuara për të ushtruar veprimtari 
bankare dhe/ose financiare në Republikën e Shqipërisë, si dhe 
operatorët ekonomikë të përfshirë në riprodhimin e kartëmonedhave 
dhe/ose monedhave metalike.    

Neni 4
Përkufizimet

1. Për qëllime të zbatimit të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm do 
të kenë këto kuptime:

a) “riprodhim”- është çdo imazh i prekshëm ose elektronik që shfaq 
pamjen e plotë ose të pjesshme të një kartëmonedhe/monedhe 
metalike ose pjesë të elementeve individuale të dizenjos së saj, të 
tilla si ngjyrat, dimensionet, përdorimin e shkronjave dhe simboleve, 
pamja e të cilave mund të ngjajë ose të japë përshtypjen e 
përgjithshme të një kartëmonedhe/monedhe metalike të vërtetë, 
pavarësisht:

i. përmasave të imazhit, ose
ii. materialeve dhe teknikave të përdorura në riprodhimin e saj, ose
iii. nëse janë ose nuk janë ndryshuar ose shtuar elementë të dizenjos së 

kartëmonedhave/monedhave metalike si shkronjat apo simbolet;
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b) “kartëmonedha” – janë kartëmonedhat Lek ose Euro me kurs ligjor, 
si dhe ato pa kurs ligjor që këmbehen kundrejt vlerës fillestare të 
emetimit;

c) “monedhë metalike” - janë monedhat metalike Lek me kurs ligjor 
dhe ato që këmbehen kundrejt vlerës fillestare të emetimit;

d) “operatorët ekonomikë”- janë personat fizikë ose juridikë të 
përfshirë në prodhimin, përdorimin dhe shpërndarjen për qëllime 
të ndryshme tregtare të riprodhimeve sipas shkronjës “a” të kësaj 
pike.

Neni 5
Kritere për riprodhimin e kartëmonedhave 

1. Riprodhimet të cilat mund të ngatërrohen nga publikun i gjerë 
si kartëmonedha të vërteta nuk lejohen. Prodhimi, posedimi, 
transportimi, shpërndarja, shitja, promovimi, përdorimi i tyre apo 
përpjekja për t’u përdorur në transaksione është e ndaluar. 

2. Riprodhimet do të klasifikohen si jo të ngatërrueshëm nga publiku 
i gjerë për kartëmonedha të vërteta, në rastin kur plotësojnë të 
paktën njërin prej kritereve të mëposhtme:

a) janë riprodhime të vetëm një faqeje të një kartëmonedhe, me kusht 
që përmasat e riprodhimit të jenë të barabarta ose më të madha 
se 125% e gjatësisë dhe gjerësisë njëkohësisht, ose të barabarta 
apo më të vogla se 75% e gjatësisë dhe gjerësisë njëkohësisht të 
kartëmonedhës përkatëse; ose

b) janë riprodhime të të dy faqeve të një kartëmonedhe, me kusht 
që përmasat e riprodhimit të jenë të barabarta ose më të madha 
se 200% e gjatësisë dhe gjerësisë njëkohësisht, ose të barabarta 
ose më të vogla se 50% e gjatësisë dhe gjerësisë njëkohësisht të 
kartëmonedhës përkatëse; ose

c) janë riprodhime të çdo elementi të veçantë të dizenjos së një 
kartëmonedhe, me kusht që një element i tillë dizajni nuk është 
shfaqur mbi një sfond që i ngjan një kartëmonedhe; ose

d) janë riprodhime vetëm në një faqe dhe shfaqin pamjen e pjesshme 
të faqes së përparme ose të pasme të një kartëmonedhe, me kusht 
që kjo pjesë të jetë më e vogël se një e treta e kartëmonedhës 
origjinale; ose

e) janë riprodhime të bëra prej një materiali qartësisht të ndryshëm nga 
letra ose polimeri, i cili duket qartësisht i ndryshëm nga materiali i 
përdorur për kartëmonedhat origjinale; ose

f) janë riprodhime elektronike të vendosura në faqe interneti (WEB) 
që mund të aksesohen nga publiku, me kusht që:

i. fjala “SPECIMEN” të jetë vendosur diagonalisht përgjatë riprodhimit 
në shkrimin Arial ose një shkrim tjetër i ngjashëm me Arial, 

ii. rezolucioni i riprodhimit elektronik në përmasat 100% të mos i kalojë 
72 dpi,
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iii. gjatësia e fjalës SPECIMEN duhet të jetë të paktën sa 75% e gjatësisë 
së riprodhimit, 

iv. lartësia e fjalës SPECIMEN duhet të jetë të paktën sa 15% e gjerësisë 
së riprodhimit, dhe

v. fjala SPECIMEN duhet të shfaqet në një ngjyrë jotransparente dhe në 
kontrast me ngjyrën dominante të kartëmonedhës përkatëse.

Neni 6
Kritere për riprodhimin e monedhave metalike

1. Ndalohen riprodhimet cilat mund të ngatërrohen nga publiku i 
gjerë për monedha metalike të vërteta. Veçanërisht ndalohen 
riprodhimet që konsistojnë në vendosjen e imazhit të monedhës 
metalike në një disk prej metali, prej të cilit janë shtypur monedhat e 
vërteta, ose prej një metali me ngjyrë të ngjashme, veti të ngjashme 
elektromagnetike dhe parametra teknikë si masa dhe dimensionet e 
njëjta ose të ngjashme me parametrat e monedhës së vërtetë.

2. Riprodhimet do të konsiderohen se nuk ngatërrohen nga publiku 
i gjerë si monedha metalike të vërteta, në rastin kur plotësojnë 
kriteret e mëposhtme:

a) janë 25% më të mëdha ose më të vogla se përmasat e monedhës 
së vërtetë; dhe

b) janë të prodhuara në materiale qartësisht të ndryshme nga metali, 
të tillë si letra, druri ose plastika etj.

Neni 7
Raste të veçanta

1. Në rastet e riprodhimit të kartëmonedhave/monedhave metalike 
Lek që nuk plotësojnë kriteret e përcaktuara në nenin 5 ose 6 të 
kësaj rregulloreje, Banka e Shqipërisë mund të japë autorizimin për 
përdorimin e këtyre riprodhimeve kur ajo krijon bindjen se nuk ka 
rrezik që këto riprodhime mund të ngatërrohen nga publiku i gjerë 
me kartëmonedhat/monedhat metalike të vërteta.

2. Për marrjen e autorizimit subjekti paraqet një kërkesë pranë Bankës 
së Shqipërisë. Kërkesa duhet të përmbajë:

a) emrin e personit fizik ose personit juridik;
b) NIPT e subjektit;
c) llojin e aktivitetit;
d) llojin dhe karakteristikat e materialit të përdorur; 
e) arsyet për realizimin e riprodhimit;
f) të shoqërohet me një ekzemplar/mostër; 
g) të dhëna të tjera (si numri i telefonit, adresë postare, adresë të 

postës elektronike etj.) të personit të kontaktit pranë subjektit.
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3. Kërkesa sipas pikës 2 të këtij neni, duhet të jetë e nënshkruar nga 
personi fizik ose autoriteti më i lartë ekzekutiv i personit juridik dhe 
të jetë e vulosur me vulën përkatëse të subjektit.

4. Në rastin kur Banka e Shqipërisë vlerëson se kërkesa e subjektit 
është e plotë, si dhe krijon bindjen për sa përcaktohet në pikën 
1 të këtij neni, lëshon autorizimin përkatës. Autorizimi nënshkruhet 
nga Drejtori i Departamentit të Emisionit, bazuar në relacionin e 
përgatitur nga Qendra Kombëtare e Analizës, pranë Departamentit 
të Emisionit në Bankën e Shqipërisë. 

5. Në rastet e riprodhimit të kartëmonedhave Euro, që nuk plotësojnë 
kriteret e përcaktuara në nenin 5 të kësaj rregulloreje, Banka e 
Shqipërisë mund të lejojë përdorimin e këtyre riprodhimeve 
në Republikën e Shqipërisë, nëse subjekti paraqet një kopje të 
noterizuar të autorizimit të lëshuar nga Banka Qendrore Evropiane 
ose nga një prej bankave qendrore të Eurosistemit për lejimin e 
riprodhimit përkatës.

Neni 8
Zbatimi i kërkesave rregullative

1. Subjektet marrin masat e nevojshme për zbatimin e kërkesave të 
kësaj rregulloreje jo më vonë se 6 muaj nga hyrja në fuqi e saj.  

2. Në rastet kur Banka e Shqipërisë konstaton ose vihet në dijeni/
informohet për mosrespektimin e kërkesave të kësaj rregulloreje, 
u kërkon subjekteve të marrin masa korrigjuese brenda një afati 
kohor të caktuar.

3. Në rast moszbatimi të masave korrigjuese nga subjekti, brenda 
afatit të kërkuar, Banka referon rastin pranë organeve përkatëse 
ligjzbatuese.

Neni 9
Hyrja në fuqi

Kjo rregullore do të hyjë në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë. 

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

GENT SEJKO
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR, VËLLIMI 23, NUMËR 1, MARS 
2021

1. Vendim i Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, nr. 5847, datë 22.12.2020 ,“Për 
dhënien e miratimit paraprak për ushtrimin e veprimtarisë financiare shtesë nga 
subjekti financiar jobankë “Crimson Finance Fund Albania” sh.p.k.”

2. Vendim i Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, nr. 5958, datë 29.12.2020, 
“Për caktimin e shtesës kundërciklike të kapitalit”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 3, datë 13.1.2021,“Për 
dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga Alpha International Holdings 
Single Member S.A., Greqi të 100 për qind të kapitalit aksionar të Banka Alpha 
Albania Sh.A.”

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 4, datë 13.1.2021, 
“Për pezullimin e shpërndarjes së fitimit nga bankat”

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 5, datë 13.1.2021,  
“Për një ndryshim në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga 
bankat dhe degët e bankave të huaja””

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 6, datë 13.1.2021, 
“Për disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet 
e mëdha të bankave””

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 8, datë 3.2.2021, 
“Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjella të riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës njëditore 
dhe të kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë”

8. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 11, datë 3.2.2021, 
“Për disa ndryshime në rregulloren “Për sigurinë e informacionit””

9. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 12, datë 3.3.2021, 
“Për Miratimin e “Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020””

10. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 14, datë 3.3.2021, 
“Për Miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin e një dokumenti në 
kuadër të marrëdhënies së biznesit midis Bankës së Shqipërisë dhe institucionit 
Bank of America Securities INC.”

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR, VËLLIMI 23, NUMËR 2, PRILL 
2021

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 15, datë 
24.3.2021,“Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve 
të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës 
njëditore dhe të kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë”

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 16, datë 24.3.2021, 
“Për miratimin e pasqyrave financiare të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 18, datë 24.3.2021,  
“Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë financiare shtesë 
nga Banka e Parë e Investimeve, Albania sh.a.”

4. Vendim i Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, nr. 1767, datë 31.3.2021,“Për 
caktimin e shtesave makroprudenciale të kapitalit”
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5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 20, datë 7.4.2021, 
“Për miratimin e rregullores “Për njohjen kontraktuale të kompetencave të 
zhvlerësimit dhe konvertimit””

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 21, datë 7.4.2021, 
“Për disa ndryshime në fondin numizmatik të Bankës së Shqipërisë””

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 22, datë 7.4.2021, 
“Për miratimin e delegimit të kompetencës për përfaqësimin ligjor të Bankës së 
Shqipërisë në programin për harmonizimin e vrojtimeve të besimit konsumator 
dhe të biznesit të Komisionit Evropian”

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR, VËLLIMI 23, NUMËR 3, 
QERSHOR 2021

1. Licencë nr. 177, datë 25.1.2021, “Për të vepruar si shoqëri kursim-krediti në 
Republikën e Shqipërisë”

2. Licencë nr. 47, datë 05.3.2021, “Për të vepruar si institucion i parasë elektronike
3. në Republikën e Shqipërisë”
4. Licencë nr. 48, datë 12.3.2021, “Për të vepruar si subjekt financiar jobankë 

në Republikën e Shqipërisë”
5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 24, datë 5.5.2021, 

“Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjella të riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës njëditore 
dhe të kredisë njëditore në bankën e Shqipërisë”

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 27, datë 5.5.2021, 
“Për disa ndryshime në rregulloren “Për veprimet me fondet në vlera monetare 
në Bankën e Shqipërisë”

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 28, datë 2.6.2021, 
“Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga shoqëria “Eurosig” sh.a. të 
21.02 për qind të kapitalit aksionar të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë sh.a.”

8. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 30, datë 2.6.2021, 
“Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e sistemit swift në Bankën e 
Shqipërisë””

9. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 31, datë 2.6.2021, 
“Për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 76, datë 2.12.2020, 
“Për zgjedhjen e “London School of Economics, Institute of Global Affairs”, si 
bashkëpunëtor i jashtëm i Bankës së Shqipërisë dhe delegimin e kompetencës 
për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit”

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR, VËLLIMI 23, NUMËR 4, 
KORRIK 2021

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr.32, datë 7.7.2021,“Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe 
të anasjella të riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës njëditore dhe të 
kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë””

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr.33, datë 7.7.2021, 
për miratimin e rregullores “Për krijimin dhe funksionimin e shoqërisë për 
administrimin e aktiveve”
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3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr.34, datë 7.7.2021, 
për miratimin e rregullores “Për kriteret për përcaktimin e normave të konvertimit 
të detyrimeve në kapital”

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr.35, datë 7.7.2021, 
për miratimin e rregullores “Për llojet e marrëveshjeve që do të mbrohen në 
transferimin e pjesshëm”

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr.36, datë 7.7.2021, 
për miratimin e rregullores “Për rregullat e brendshme të administrimit të sistemit 
të Regjistrit të Kredive në Bankën e Shqipërisë”

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr. 37, datë 7.7.2021, 
për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga Çalik Holding a.Ş. të 100 
për qind të kapitalit aksionar të Bankës Kombëtare Tregtare sh.A.”

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, nr.38, datë 7.7.2021, 
“Për miratimin e kodit të etikës për administrimin e rezervës valutore”
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