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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN

E LIGJIT TË REZERVAVE TË DETYRUESHME TË NAFTËS (*)

Neni 1
Në Ligjin e Rezervave të Detyrueshme të Naftës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër 144/14, 178/14, 199/15, 197/17 dhe 7/19 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut” nr. 275/19) neni 2 ndryshon dhe bëhet:

„Shprehje të veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin vijues:
1) “aditivë” janë të gjitha komponimet e johidrokarbureve të cilat i shtohen ose që përzihen 

me produktin e dhënë për ndryshimin e cilësive të tij;
2) “marrëveshje bilaterale” është marrëveshja e lidhur ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë së Veriut dhe qeverisë së cilitdo vendi anëtar të Bashkimit Europian dhe/apo anëtar 
i Komunitetit Energjetik, me të cilën rregullohet mënyra dhe kushtet e ruajtjes së rezervave të 
detyrueshme të naftës së vendit në objektet e magazinimit në territorin e vendit me të cilin lidhet 
marrëveshja;

3) “ndërprerje e madhe në furnizim” është rënia e konsiderueshme dhe e papritur në 
furnizimin me naftë të papërpunuar dhe/ose derivate të naftës në tregun e brendshëm të vendit, te 
palët kontraktuese të Komunitetit Energjetik, në Bashkimin Europian ose në vend anëtar të 
Bashkimit Europian, pa marrë parasysh nëse kjo ka çuar në vendim efektiv në nivel të Bashkimit 
Europian për lëshim në qarkullim të rezervave të detyrueshme të naftës;

4) “konsum vendor” janë sasitë e përgjithshme të derivateve të naftës që janë llogaritur në 
përputhje me metodën e llogaritjes së ekuivalentit të naftës së papërpunuar për konsum vendor, 
të dërguara në Republikën e Maqedonisë së Veriut për përdorim energjetik dhe joenergjetik, me 
ç’rast kjo shumë i përfshin dërgimet në sektorin e përpunimit, sektorët e industrisë, transportit, 
amvisërisë dhe sektorët e tjerë të konsumit “final”, duke e përfshirë edhe konsumin personal të 
sektorit të energjetikë (me përjashtim të karburantit motorik për rafineritë);

5) “qasje në rezervat e detyrueshme të naftës” paraqet qasje fizike dhe disponueshmëri të 
tepricave të rezervave të detyrueshme të naftës në çdo kohë, për shkak të furnizimit intervenues 
të papenguar në treg në rast të çrregullimit të sigurisë energjetike;

6) “evaporim” është avullimi i naftës dhe derivateve të naftës;
7) “subjekt energjetik” është personi juridik që kryen një ose më shumë nga veprimtaritë 

energjetike vijuese - përpunim të naftës së papërpunuar dhe prodhim të derivateve të naftës, 
prodhim të karburanteve të dedikuara për transport me përzierje të derivateve të naftës dhe 
biokarburanteve dhe tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, derivateve të naftës, 
biokarburanteve dhe karburanteve për transport, në bazë të licencave të lëshuara nga organi 
kompetent në përputhje me Ligjin e Energjetikës;

8) “rezerva të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës (rezerva të detyrueshme)” 
janë rezervat minimale të naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës në pronësi të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, të ruajtura nga Agjencia e Rezervave të Detyrueshme të 
Naftës, me qëllim që të sigurojë kushte për furnizim intervenues të tregut me naftë dhe derivate 
të naftës, në rast të çrregullimit të sigurisë energjetike të shtetit të shkaktuar nga çrregullimet e 
furnizimit me përmasa të mëdha;

9) “kontroll i kuantitetit të derivateve të naftës” është procesi i përcaktimit fizik të sasive 
të derivateve të naftës, të shprehura në litra ose kilogramë, me instrumente të kalibruara;

* Me këtë ligj bëhet harmonizimi me Direktivën e zbatimit (BE) 2018/1581 TË KOMISIONIT nga data 19 tetor të 
vitit 2018 për ndryshimin e Direktivës 2009/119 / KE të Këshillit për metodat e përllogaritjes së detyrimeve për 
ruajtjen e rezervave.
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10) “kontroll i kualitetit të derivateve të naftës” është procesi i përcaktimit të kërkesave 
thelbësore të vlerave kufizuese të veçorive cilësore të karburanteve të lëngshme, në përputhje me 
rregullat e vlefshme për kualitetin e karburanteve të lëngshme në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut;

11) “derivatet e naftës” janë produkte që përfitohen nga nafta e papërpunuar duke përfshirë 
gjysëmproduktet, të klasifikuara në kategoritë  mëposhtme:

destilate të lehta ose derivate të lehta të naftës (gazra të lëngshme të naftës GLN-butan, 
propan dhe përzierje nga butani dhe propani, të gjitha llojet e benzinave motorike dhe 
aviobenzinave), 

- destilate të mesme ose derivate të mesme të naftës (të gjitha llojet e dizelit për automjete, 
vajrave të gazit ose vajrat ekstra të lehtë për ngrohje EL-1 dhe kerozini) dhe

- destilate të rënda ose derivate të rënda të naftës (të gjitha llojet e mazutit) e të tjera (bitumeni 
dhe koksi i naftës);

12) “naftëpërçuesi” është gyp përçues me pajisje përkatëse dhe stabilimente për transport të 
naftës së papërpunuar;

13) “niveli i rezervave të detyrueshme" është niveli fizik real i mbushjes së rezervave me 
derivate të naftës dhe/apo me etiketë, të shprehur në ditë, të llogaritur në bazë të importeve 
mesatare neto ditore ose konsumit mesatar të brendshëm ditor, në vitin paraprak kalendarik;

14) “objektе/magazina/kapacitete të magazinave për magazinimin e naftës së 
papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport” janë 
tërësi tekniko-teknologjike dhe funksionale e përbërë nga rezervuare dhe stabilimente ndihmëse, 
të cilat duhet t’i plotësojnë kushtet e përcaktuara për magazinimin e lëngjeve djegëse;

15) “përtëritja e derivateve të naftës” është një proces i vazhdueshëm, me të cilin tepricat 
ekzistuese të derivateve të naftës nga rezervat e detyrueshme zëvendësohen me sasi të reja të të 
njëjtit lloj dhe cilësi, në përputhje me rregullat në fuqi për cilësi, me qëllim që të ruhen 
karakteristikat fizike-kimike të tyre;

16) “rezerva të veçanta” janë rezervat e naftës që janë të rregulluara në nenin 34 të këtij 
ligji;

17) “qarkullim juridik” është shitja, distribuimi, magazinimi i derivateve të naftës të 
dedikuara për shitje dhe ofertë për shitje ose çfarëdo forme tjetër të bartjes, pavarësisht nëse 
bartja është falas ose jo;

18) “prodhuesi i derivateve të naftës" është kryerësi i veprimtarisë energjetike, përpunim i 
naftës së papërpunuar dhe prodhimi i derivateve të naftës dhe/ose prodhimi i karburanteve të 
dedikuara për transport duke përzier derivatet e naftës dhe biokarburantet;

19) “produktpërçuesi” është gyppërçues me pajisje përkatëse dhe stabilimente për 
transportin e derivateve të naftës ose të karburanteve për transport;

20) “randmani” është fitimi mesatar i naftës gjatë përpunimit të naftës së papërpunuar;
21) “viti i referencës” është vit kalendarik i cili është bazë e të dhënave për konsumin e 

realizuar ose importin neto në vend dhe shërben për të llogaritur sasitë e rezervave të 
detyrueshme që duhet të ruhen ose të atyre që realisht ruhen në periudhë të caktuar kohore;

22) “etiketa” është marrëveshje për blerjen e naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të 
naftës sipas kritereve të përcaktuara paraprakisht në periudhë të caktuar kohore;

23) “tregtari me shumicë i karburanteve” është kryerësi i veprimtarisë energjetike tregti 
me shumicë të naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për 
transport, i cili blen naftë të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburante dhe karburante për 
transport nga prodhuesit, tregton me tregtarë të tjerë me shumicë me karburante dhe i furnizon 
tregtarët me pakicë me karburante dhe konsumatorët; 

24) “shoqëri tregtare – magazinues” është shoqëri tregtare që zotëron së paku një nga 
licencat e përmendura për kryerjen e veprimtarisë energjetike: përpunimit të naftës së 
papërpunuar dhe prodhimit të derivateve të naftës; prodhimit të karburanteve të dedikuar për 
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transport duke përzier derivatet e naftës dhe biokarburantet dhe tregti me shumicë të naftës së 
papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport, e cila në të 
njëjtën kohë ka leje të akcizës në pajtim me Ligjin e Akcizave, e me të cilat Agjencia e 
Rezervave të Detyrueshme të Naftës ka lidhur marrëveshje në pajtim me këtë ligj; 

25) “formimi i rezervave të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës” është proces i 
furnizimit të naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës dhe magazinimi të tyre me 
kapacitetet e magazinave, me ç’rast sigurohen kushte për furnizim intervenues në tregun me 
derivate të naftës në rast të çrregullimit të sigurisë energjetike të shtetit të shkaktuar nga 
çrregullimet në furnizimin me përmasa të mëdha;

26) “trup qendror për ruajtje të rezervave” është Agjencia e Rezervave të Detyrueshme të 
Naftës e Republikës së Maqedonisë së Veriut që është e autorizuar për formim, ruajtje, 
mirëmbajtje dhe shitje të rezervave të detyrueshme dhe

27) “ruajtja” është obligim i shoqërive tregtare - magazinues në kapacitetet e tyre të 
rezervuarit të magazinojnë, ruajnë dhe përtërijnë naftë të papërpunuar dhe/ose derivate të naftës 
nga rezervat e detyrueshme.”

Neni 2
Në nenin 5, paragrafi (4), fjalët “31 mars” zëvendësohen me fjalët “30 qershor”.
Në paragrafin (5), fjalët “1 prill në vitin aktual dhe vlejnë më së voni deri më 31 mars” 

zëvendësohen me fjalët “1 korrik në vitin aktual dhe vlejnë jo më vonë se 30 qershor”.

Neni 3
Në nenin 6, paragrafi (1) ndryshon dhe bëhet:
“Rezervat e detyrueshme që ruhen në formën e produkteve të gatshme përbëhen nga një ose 

më shumë lloje të derivateve të naftës të klasifikuara në kategoritë e mëposhtme:
- destilate të lehta ose derivate të lehta të naftës (gazra të lengshme të naftes GLN-butan, 

propan dhe perzierje nga butani dhe propani, të gjitha llojet e benzinave motorike dhe 
aviobenzinave),

- destilate të mesme ose derivate të mesme të naftës (të gjitha llojet e dizelit për automjete, 
vajra të gazit ose vajra ekstra të lehtë EL-1 dhe kerozini), dhe

- destilate të rënda ose derivate të rënda të naftës (të gjitha llojet e mazutit) e të tjera (bitumeni 
dhe koksi i naftës);

Neni 4
Në nenin 9 paragrafi (2) ndryshon dhe bëhet:
 “Subjektet energjetike që kryejnë përpunim të naftës së papërpunuar dhe prodhim të 

derivateve të naftës dhe/ose prodhim të karburanteve të dedikuara për transport me përzierje të 
derivateve të naftës dhe biokarburanteve janë të obliguar që gjatë vitit kalendarik në Entin 
Shtetëror të Statistikës dhe në ministrinë kompetente për punët nga fusha e energjetikës, të 
dorëzojnë raporte mujore aktuale për sasitë e prodhuara, të importuara dhe të dërguara të 
derivateve të naftës më së voni deri më datë 20 të muajit aktual për muajin paraprak.”

Paragrafi (3) ndryshon dhe bëhet:
“Subjektet energjetike që kryejnë veprimtari të tregtisë me shumicë të naftës së papërpunuar, 

derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport, janë të obliguar që gjatë 
vitit kalendarik në Entin Shtetëror të Statistikës dhe në ministrinë kompetente për punët nga 
fusha e energjetikës, të dorëzojnë raporte mujore aktuale për sasitë e importuara dhe të dërguara 
të derivateve të naftës më së voni deri më datë 20 të muajit aktual për muajin paraprak.”.

Në paragrafin (4), pas fjalës “statistikë” shtohen fjalët “si dhe në ministrinë kompetente për 
punët nga fusha e energjetikës.”
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Neni 5
Në nenin 10, paragrafi (1), ndryshon dhe bëhet:
“Subjektet energjetike që kryejnë një ose më shumë nga veprimtaritë energjetike vijuese: 

përpunim të naftës së papërpunuar dhe prodhim të derivateve të naftës, prodhim të karburanteve 
të dedikuara për transport me përzierje të derivateve të naftës dhe biokarburanteve dhe tregti me 
shumicë të naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për 
transport, i detyrohen Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme të dorëzojnë edhe të dhëna për 
gjendjen e rezervave të detyrueshme të cilat i ruajnë, por që nuk janë rezerva të veçanta. Këto të 
dhëna duhet të përmbajnë informacione në lidhje me magazinën, rafinerinë ose magazinën ku 
ndodhen rezervat, sasitë dhe llojet e rezervave, në nivel mujor më së voni deri më datën 20 të 
muajit aktual për muajin paraprak.”

 Paragrafi (2) fshihet.
Në paragrafin (3), i cili bëhet paragrafi (2), fjalët “si dhe për sasitë, cilësinë dhe strukturën e 

rezervave komerciale sipas paragrafit (1) të këtij neni”, fshihen.
Në paragrafin (4), i cili bëhet paragrafi (3), numri “(3)” zëvendësohet me numrin “(2)”.
 Në paragrafin (5), i cili bëhet paragrafi (4), numri “(4)” zëvendësohet me numrin “(3)”.

Neni 6
Në nenin 14, në paragrafin (1), pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen 

fjalët “për të cilat është lëshuar leje e akcizës në përputhje me Ligjin e Akcizave.”
Paragrafi (4) ndryshon dhe bëhet:
 “Kur rezervat e detyrueshme ruhen në kapacitete të huazuara rezervuare magazinuese në 

territorin e Republikën e Maqedonisë, të njëjtat kapacitete mund t’i shfrytëzojnë edhe subjektet 
ekonomike kryerësit e një ose më shumë nga veprimtaritë energjetike vijuese: përpunim të naftës 
së papërpunuar dhe prodhim të derivateve të naftës, prodhim të karburanteve të dedikuara për 
transport me përzierje të derivateve të naftës dhe biokarburanteve dhe tregti me shumicë me 
naftë të papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport, me 
ç'rast është e obligueshme që tepricat e naftës së papërpunuar dhe derivateve të naftës nga 
rezervat e detyrueshme të evidentohen veçmas dhe me to nuk guxon të veprohet pa urdhëresë 
paraprake me shkrim nga Agjencia e Rezervave të Detyrueshme të naftës.

Paragrafi (5) ndryshon dhe bëhet:
 “Për ruajtjen e rezervave të detyrueshme në pajtim me paragrafin (4) të këtij neni, Agjencia e 

Rezervave të Detyrueshme të Naftës, lidh marrëveshje për magazinim me shoqëritë tregtare – 
magazinues në pajtim me nenin 15, paragrafi (1) të këtij ligji.”

Neni 7
Në nenin 15, paragrafi (1), fjalët “licencë për magazinimin e naftës së papërpunuar, 

derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve të transportit” zëvendësohen me fjalët “të 
paktën një nga licencat vijuese për kryerjen e veprimtarisë energjetike: përpunim të naftës së 
papërpunuar dhe prodhim të derivateve të naftës, për prodhim të karburanteve të dedikuara për 
transport me përzierje të derivateve të naftës dhe biokarburanteve dhe për tregti me shumicë me 
naftë të papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport”.

Në paragrafin (2) numri “20%” zëvendësohet me numrin “30%”.,
Në paragrafin (3), fjalët “kompensime për magazinim dhe ruajtje” zëvendësohen me fjalët 

“kompensime për ruajtje dhe evaporim të naftës dhe derivateve të naftës”.
Në paragrafin (4), pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët “dhe të 

jenë në gjendje e cila u mundëson që të jenë të gatshëm për dërgim.”.

Neni 8
Në nenin 17 paragrafi (2) fshihet.
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Paragrafet (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafet (2), (3), (4) dh (5).

Neni 9
Në titullin e kapitullit IV dhe në titullin para nenit 18, fjalët “Agjencia Maqedonase e 

Rezervave të Detyrueshme të Naftës” zëvendësohen me fjalët "Agjencia e Rezervave të 
Detyrueshme të Naftës”.

Neni 10
Në nenin 19, në paragrafin (1) fjala "të naftës" zëvendësohet me fjalën “të detyrueshme”.
Paragrafi (2) ndryshon dhe bëhet:
"Selia e Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme është në Shkup.”
Në paragrafin (4) fjala “Macedonian” fshihet.

Neni 11
Në nenin 20, paragrafi (1) në nënpikën 8 pas fjalës “rezerva” shtohet presje pas së cilës 

shtohen fjalët “si dhe përmbajtja, mënyra dhe afatet për dorëzimin e të dhënave për plasmanin e 
derivateve të naftës në tregun e brendshëm”.

Pika 12 ndryshon dhe bëhet:
"- propozim të mënyrës për përcaktimin, përllogaritjen, vlerën dhe kompensimin e 

shpenzimeve për ruajtjen dhe evaporimit të naftës dhe derivateve të naftës nga rezervat e 
detyrueshme”.

Në pikën 15, pas fjalës “magazinim” shtohen fjalët “dhe ruajtje”.
Pas pikës 21 shtohet pika e re 22 e cila bëhet:
"- mban evidencë për pagesën e kompensimit për rezervat e detyrueshme të naftës.”.

Neni 12
Në nenin 23 paragrafi (5) në nëparagrafin 2 pas fjalëve “punë dhe” shtohet fjala “jo”.

Neni 13
Në nenin 24, paragrafi (1) nënparagrafi 3 fjalët “paga dhe kompensime” fshihen.
Pika 8 ndryshon dhe bëhet:
“- e miratuan tekstin të propozim dekretit me të cilën definohet mënyra për përcaktim, 

përllogaritje dhe vlera e kompensimit për rezervat e detyrueshme, si dhe përmbajtja dhe mënyra 
si dhe afatet për dorëzimin e të dhënave për plasmanin e derivateve të naftës në tregun e 
brendshëm;”.

 Pika 9 ndryshon dhe bëhet:
“- miraton propozimdekret për vlerën e kompensimit për ruajtjen dhe evaporimin e naftës dhe 

derivateve të naftës nga rezervat e detyrueshme, i cili miratohet nga Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut;”

Pika 11 ndryshon dhe bëhet:
“- miraton planin vjetor për furnizime publike;”.
Në pikën 13, fjala “të naftës” zëvendësohet me fjalën “të detyrueshme”.
Pika 15 ndryshon dhe bëhet:
“- miraton vendim për procedurat dhe afatet e ripërtëritjes, për secilin derivat të naftës nga 

rezervat e detyrueshme veçmas, në përputhje me karakteristikat e tij fiziko-kimike dhe 
karakteristikat e magazinës në të cilën ruhet dhe”.

Neni 14
Në nenin 25, në paragrafin (2) nëparagrafi 4 ndryshon dhe bëhet:
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"- të ketë së paku shtatë vjet përvojë pune pas diplomimit, nga të cilat pesë vjet në pozitë 
udhëheqëse.”

Pika 5 ndryshon dhe bëhet:
“- posedon një nga këto certifikata të njohura ndërkombëtarisht për njohje aktive të gjuhës 

angleze jo më të vjetër se pesë vjet: - TOEFEL IBT– së paku 74 pikë, - IELTS - së paku 6 pikë, - 
ILEC (Cambridge English: Legal) - së paku nivelin B2, - FCE (Cambridge English: First) - të 
dhënë, -BULATS – së paku 60 pikë, - APTIS - së paku nivelin B2 dhe”.

Pika 6 ndryshon dhe bëhet:
"- posedon certifikatë për njohjen e programeve kompjuterike për punë në zyrë.”

Neni 15
Në nenin 26, paragrafi (1) në nëparagrafin 11 pas fjalës “rezerva” shtohen fjalët “si dhe 

përmbajtja, mënyra dhe afatet për dorëzimin e të dhënave për plasmanin e derivateve të naftës në 
tregun e brendshëm;”.

Në pikën 12 fjalët “ruajtja e rezervave të detyrueshme zëvendësohen me fjalët “ruajtja dhe 
evaporimi i naftës dhe derivateve të naftës nga rezervat e detyrueshme”.

Pika 14 ndryshon dhe bëhet:
“- Propozon te Këshilli Drejtues vendim për procedurat dhe afatet e ripërtëritjes, për secilin 

derivat të naftës nga rezervat e detyrueshme veçmas, në përputhje me karakteristikat e tij fiziko-
kimike dhe karakteristikat e magazinës në të cilën ruhet;”

Pika 16 fshihet.

Neni 16
Në nenin 27, pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6) i cili bëhet:
“(6) Mjetet për paga, kompensime të pagave dhe kompensimeve shtesë të tjera të të 

punësuarve në agjenci, sigurohen nga të hyrat vetanake të realizuara në pajtim me nenin 31, 
paragrafi (1) të këtij ligji.”.

Neni 17
Në nenin 30, paragrafi (2) fshihet.

Neni 18
Neni 32 ndryshon dhe bëhet:
"(1) Detyrës për pagimin e kompensimit për rezervat e detyrueshme janë:
- prodhuesit e derivateve të naftës dhe
- importuesit e derivateve të naftës.
(2) Detyrimi për të llogaritur kompensimin për rezervat e detyrueshme për prodhuesin e 

derivateve të naftës krijohet në momentin e vendosjes në qarkullim, përkatësisht  dërgimit të 
derivateve të naftës të prodhuara nga depot e prodhuesit, me ç'rast kompensimin e llogarit vetë 
prodhuesi dhe ai është i detyruar ta paguajë në llogari përkatëse pagesore të Agjencisë së 
Rezervave të Detyrueshme në kuadër të llogarisë së thesarit, brenda 15 ditëve pas përfundimit të 
çdo muaji kalendarik në të cilin derivatet e prodhuara të naftës lëshohen në treg.

(3) Prodhuesi është i detyruar që kompensimin për rezervat e detyrueshme ta paraqesë në 
mënyrë të veçuar në faturat e tij për vendosjen në qarkullim të derivateve të naftës të prodhuara.

(4) Prodhuesi është i detyruar ta njoftojë Agjencinë e Rezervave të Detyrueshme jo më vonë 
se data 10 e muajit aktual për pagesën e kompensimit për rezervat e detyrueshme, përmbyllur 
ditën e fundit të muajit paraprak dhe, së bashku me njoftimin, të dorëzojë edhe dëshmi për 
pagesën e kryer, përkatësisht kopje të fletëpagesës / virman dhe kopje të faturës sipas paragrafit 
(3) të këtij neni.

(5) Detyrimi për pagimin e kompensimit për rezervat e detyrueshme për importuesit e 
derivateve të naftës lind me paraqitjen e borxhit doganor.
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(6) Kompensimin për rezervat e detyrueshme për importuesit e derivateve të naftës e llogarit 
organi doganor gjatë arkëtimit të borxhit doganor dhe do ta paguajë në llogarinë përkatëse 
pagesore të Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme në kuadër të llogarisë së thesarit.

(7) Importuesi i derivateve të naftës është i detyruar ta njoftojë Agjencinë e Rezervave të 
Detyrueshme jo më vonë se data 10 e muajit aktual për pagesën e kompensimit të rezervave të 
detyrueshme, të përmbyllur ditën e fundit të muajit paraprak dhe, së bashku me njoftimin, të 
dorëzojë edhe dëshmi për pagesën e kryer, përkatësisht kopje të fletëpagesës / virmanin dhe 
specifikimin e deklaratave doganore të importit.

(8) Agjencia e Rezervave të Detyrueshme të Naftës merr të dhëna nga organi doganor në 
përputhje me Ligjin e Menaxhimit Elektronik dhe Shërbimeve Elektronike.

(9) Kompensimi për rezervat e detyrueshme nuk paguhet nëse eksportohet sasia e derivateve 
të naftës që faturohet.

(10) Në rastin e eksportit të derivateve të naftës për të cilat është paguar më parë kompensimi 
për rezervat e detyrueshme, tatimpaguesi ka të drejtë të kthimit të kompensimit të paguar për 
sasinë e eksportuar të derivateve të naftës.

(11) Kthimi i kompensimit të paguar sipas paragrafit (10) të këtij neni bëhet në bazë të 
aktvendimit të kërkesës me deklaratë doganore eksportuese të bashkëngjitur si dëshmi se sasitë e 
derivateve të naftës për të cilat është llogaritur kompensimi janë eksportuar nga Republika e 
Maqedonisë së Veriut që tatimpaguesi ia dorëzon  Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme 
brenda 30 ditëve nga eksporti i kryer.

(12) Mënyrën e kthimit të kompensimit sipas paragrafit (10) të këtij neni e përcakton ministri 
i Financave.

(13) Kthimi i kompensimit të paguar sipas paragrafit (10) të këtij neni kryhet me vendim të 
drejtorit të Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme, pas verifikimit paraprak të dokumentacionit 
të paraqitur dhe përcaktimit të përmbushjes së kushteve ligjore për kthimin e kompensimit të 
paguar, brenda 30 ditëve nga miratimi i vendimit.”.

Neni 19
Në nenin 33, paragrafi (3) ndryshon dhe bëhet:
”Agjencia e Rezervave të Detyrueshme dhe Drejtoria e Doganës mund të bëjë harmonizimin e 

të dhënave sipas paragrafit (1) dhe (2) të këtij neni në bazë të kërkesës së secilës palë dhe për të 
janë të detyruara të përpilojnë procesverbale.”

Neni 20
Në nenin 34, paragrafi (4) në nënparagrafin 8, fjalët në kllapa “vajra ekstra të lehtë” 

zëvendësohen me fjalët ”vaj për djegie – ekstra i lehtë  1 (EL-1)”.

Neni 21
Në nenin 36, paragrafi (3) ndryshon dhe bëhet:
“Agjencia e Rezervave të Detyrueshme, në bazë të vendimit sipas paragrafit (1) të këtij neni, 

derivatet e naftës nga rezervat e detyrueshme i lëshon në qarkullim në territorin e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut nëpërmjet rrugës së shitjes me çmime me pakicë të përcaktuara në bazë të 
vendimit për caktimin e çmimet më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe 
karburanteve të transportit të miratuara nga Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të vlefshme në ditën e shitjes. Gjatë 
shitjes së rezervave të detyrueshme, në përputhje me këtë paragraf, nuk zbatohen dispozitat e 
neneve 36-a, 36-b, 36-v, 36-g, 36-d, 36-gj, 36-e, 36-zh dhe 36-z të këtij ligji.”

Neni 22
Pas nenit 36, shtohen nëntë nene të reja 36-a, 36-b, 36-v, 36-g, 36-d, 36-gj, 36-e, 36-zh dhe 

36z, të cilat bëhen:
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Kushtet dhe mënyra e lëshimit të rezervave të detyrueshme në treg në rast nevoje Agjencia 
e Rezervave të Detyrueshme të kryejë ripërtëritjen dhe mirëmbajtjen në lidhje me cilësinë 

e derivateve të naftës

Neni  36-а
(1) Në rast nevoje që Agjencia e Rezervave të Detyrueshme të kryejë ripërtëritjen e sasive të 

caktuara dhe llojeve të derivateve të naftës nga rezervat e detyrueshme për arsye të përmirësimit 
të cilësisë, agjencia do të zbatojë procedurën për harmonizimin e parametrave cilësorë me 
rregulloret në fuqi për karburantet e lëngshme në përputhje me Ligjin e Furnizimeve Publike. 
Nëse nuk është e nevojshme të bëjë harmonizimin e parametrave të cilësisë së derivateve të 
naftës, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozimin e Agjencisë së Rezervave 
të Detyrueshme do të marrë vendim që sasitë e caktuara dhe llojet e derivateve të naftës nga 
rezervat e detyrueshme do të shkëmbehen ose shiten për ripërtëritje, në mënyrë dhe në kushte të 
përcaktuara në këtë ligj.            

 (2) Mjetet nga shitja e rezervave të detyrueshme në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni janë 
të ardhura të Аgjencisë së Rezervave të Detyrueshme dhe paguhen në fletëpagesë përkatëse të 
saj, në kuadër të llogarisë së thesarit, në pajtim me nenin 31, paragrafi (2) të këtij ligji.

Shkëmbimi i rezervave të detyrueshme

Neni 36-b
(1) Shkëmbim i rezervave të detyrueshme mund të kryhet për shkak të përtëritjes dhe 

mirëmbajtjes së cilësisë së derivateve të naftës.
(2) Shkëmbim i rezervave të detyrueshme mund të kryhet ndërmjet Agjencisë së Rezervave të 

Detyrueshme dhe bartësve të licencave për kryerjen e veprimtarisë energjetike të përpunimit të 
naftës së papërpunuar dhe prodhimit të derivateve të naftës dhe/ose tregtisë me shumicë me naftë 
të papërpunuar, derivateve të naftës biokarburante dhe karburanteve për transport, për të cilat 
është lëshuar leje e akcizës në pajtim me Ligjin e Akcizave, në objekte për magazinim të 
derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. 

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Këshillit Drejtues të Agjencisë së 
Rezervave të Detyrueshme, me vendimin për shkëmbim e përcakton llojin dhe sasitë e 
derivateve të naftës nga rezervat e detyrueshme të cilat shkëmbehen, si dhe mënyrën dhe 
subjektet me të cilat bëhet shkëmbimi.

(4) Vlera e rezervave të detyrueshme të cilat janë lëndë e shkëmbimit përcaktohet në bazë të 
vendimit për caktimin e çmimeve më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe 
karburanteve për transport, të miratuar nga Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i 
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili është i vlefshëm deri në ditën e 
shkëmbimit. Në vlerën nuk përfshihen shpenzimet për akcizë nëse shkëmbimi kryhet në 
magazinën e akcizës apo shkëmbimit në magazinë të ndryshme të akcizës të poseduesit të njëjtë 
të lejes së akcizës në kuadër të kapacitetit të njëjtë të magazinimit.

(5) Për shkëmbimin e derivateve të naftës në përputhje me këtë nen, Agjencia e Rezervave të 
Detyrueshme lidh marrëveshje.

Shitja e rezervave të detyrueshme për ripërtëritjen e tyre

Neni 36-v
(1) Qeveria, me propozim të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme të 

Naftës, me vendimin për shitje sipas nenit 36-а, paragrafi (1) të këtij ligji i përcakton llojin dhe 
sasinë e derivateve të naftës nga rezervat e detyrueshme që vendosen për shitje me qëllim të 
përtëritjes të tyre, si dhe ndashmërinë e objektit të shitjes. 
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(2) Shitja e derivateve të naftës sipas paragrafit (1) i këtij neni kryhet me ankand publik me 
gojë. 

(3) Çmimi fillestar i rezervave të detyrueshme që shiten në pajtim me këtë nen, e shprehur në 
denarë për litër/kilogram, përcaktohet në bazë të vendimit për përcaktimin e çmimeve më të larta 
të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe karburanteve për transport, miratuar nga 
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, që është e vlefshme në ditën e shitjes, ku nuk përfshihen shpenzimet e akcizës, tatimi i 
vlerës së shtuar, kompensimi për financim е aktiviteteve në sferën e mjedisit jetësor dhe 
kompensimi për rezervat e detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës. 

(4) Çmimi fillestar sipas paragrafit (3) të këtij neni gjatë shitjes me ankand publik me gojë, 
mund të zvogëlohet më së shumti 10%.

Neni 36-g
 (1) Ankandi publik me gojë  sips nenit 36-v paragrafi (2) të këtij ligji, do të kryhet nëpërmjet 

ankandit negativ dhe kjo mund të zbatohet më së shumti në tri rrethe të njëpasnjëshme. Në 
rrethin e parë, pjesëmarrësit deklarohen nëse e pranojnë çmimin e shpallur fillestar, në rrethin e 
dytë çmimi fillestar nëpërmjet ankandit negativ mund të zvogëlohet më së shumti në 5%, ndërsa 
në rrethin e tretë çmimi fillestar me anë të ankandit negativ mund të zvogëlohet më së shumti në 
10 %.

(2) Procedurën për ankand publik me gojë e zbaton Komisioni për shitjen e derivateve të 
naftës, i formuar nga drejtori i Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme (në tekstin e mëtejshëm: 
Komisioni) pas shpalljes paraprake të dhënë për shitjen e derivateve të naftës në faqen e 
internetit të Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme dhe në njërën nga gazetat ditore të botuara 
në gjuhën maqedonase dhe në një gazetë të botuar në gjuhën që e flasin së paku 20% e 
qytetarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga 
gjuha maqedonase dhe botohen të paktën tre muaj para ditës së publikimit të shpalljes.

(3) Shpallja për shitje të derivateve të naftës sipas paragrafit (2) të këtij neni, në mënyrë të 
detyrueshme i përmban të dhënat vijuese:

- çmimi fillestar i derivatit të naftës që është lëndë e shitjes e shprehur në paritet franko 
magazinë të shitësit; 

- të dhënat për ndashmërinë e lëndës së shitjes; 
- afati dhe mënyra e parashtrimit të fletëparaqitjeve për pjesëmarrje në ankand publik me 

gojë; 
- vendi ku do të mbahet ankandi publik me gojë dhe koha e fillimit; 
- kushtet për pjesëmarrje në ankand publik me gojë; 
- garanci bankare për seriozitet të ofertës në lartësi prej 0.5% nga vlera e përgjithshme e 

ofertës-fletëparaqitjes së dorëzuar për pjesëmarrje të ofertuesit, për derivatin e naftës që është 
lëndë e shitjes;

- kushtet për aktivizim të garancisë bankare për seriozitet të ofertës dhe periudhën në të cilën 
ofertuesi nuk do të ketë mundësi të marrë pjesë në çdo ankand publik me gojë të ardhshëm për 
shitje të derivateve të naftës nga rezervat e detyrueshme; 

- mënyra dhe procedura për zbatimin e ankandit publik me gojë, mënyra e legjitimimit të 
pjesëmarrësve në ankand publik me gojë, definimi i fillimit të ankandit publik me gojë, 
detyrimet për pagesë të detyrimeve të përcaktuara me ligj (tatimi i vlerës së shtuar, akcizat, 
kompensimi për financim të aktiviteteve në sferën e mjedisit jetësor dhe kompensimi për 
rezervat e detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës), e drejta e ankesës.

Neni 36-d
(1) Për pjesëmarrje në ankand publik me gojë që është lëndë e shpalljes, mund të paraqiten të 

gjithë personat e interesuar që zotërojnë licencë për kryerjen e tregtisë së veprimtarisë 
energjetike përpunim të naftës së papërpunuar dhe prodhim të derivateve të naftës dhe/apo tregti 
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me shumicë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburante dhe karburante për 
transport, të lëshuara nga Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të cilët i plotësojnë kushtet të dhëna në shpallje.

(2) Afati për parashtrimit të fletëparaqitjes për pjesëmarrje nuk mund të jetë më i shkurtër se 
tri ditë kalendarike, duke llogaritur nga publikimi i shpalljes.

(3) Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankand publik me gojë parashtrohet në arkivin e 
Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme ose me shfrytëzimin e mjeteve elektronike të postës 
elektronike të Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme dhe duhet t’i përmbajë të gjitha të dhënat 
dhe dëshmitë që janë përcaktuar në shpallje duke përfshirë edhe garancinë bankare për seriozitet 
të ofertës që duhet të dorëzohet në formë origjinale.

(4) Komisioni, pas pranimit të fletëparaqitjeve për pjesëmarrje, përcakton nëse janë dorëzuar 
në afatin e përcaktuar dhe nëse janë të kompletuara në pajtim me kushtet në shpalljen. me ç’rast i 
njofton parashtruesit e fletëparaqitjeve në formë elektronike. Parashtruesve të kërkesave, që janë 
të kompletuar dhe të që i plotësojnë të gjitha kushtet në pajtim me shpalljen, u dorëzohet njoftim 
me ftesën për pjesëmarrje në ankand publik me gojë. Parashtruesve të fletëparaqitjeve, që nuk e 
kanë dorëzuar dokumentacionin e kompletuar, u dorëzon njoftim me arsyetim se nuk do të 
marrin pjesë në ankandin publik me gojë.

(5) Ankandi publik me gojë do të mbahet në ditën, orën dhe vendin e përcaktuar në shpalljn. 
Në ditën e zbatimit të ankandit publik me gojë mund të jetë i pranishëm çdo person i interesuar. 
Vetëm përfaqësuesit e autorizuar të parashtruesve të fletëparaqitjeve që kanë dorëzuar 
fletëparaqitjeve të kompletuar për pjesëmarrje në pajtim me shpalljen, mund të jenë pjesëmarrës 
në procedurën e ankandit publik me gojë, me legjitimacionin paraprak dhe dorëzimin e 
autorizimit të nënshkruar nga personi përgjegjës i ofertuesit. Të gjithë përfaqësuesit e autorizuar 
të ofertuesve, të pranishëm në ankandin publik me gojë, duhet të nënshkruajnë listë evidentuese.

(6) Ankandi publik me gojë do të mbahet, nëse në shpallje është paraqitur edhe vetëm një 
pjesëmarrës që i plotëson kushtet e dhëna në shpallje dhe që e ka pranuar çmimin fillestar.

(7) Garancia bankare për seriozitet të ofertës për pjesëmarrje në ankand publik me gojë i 
kthehet parashtruesit në afat prej 15 ditësh nga mbajtja e ankandit publik me gojë, ndërsa 
garancia bankare e ofertuesit më të volitshëm i kthehet në afat prej 15 ditësh nga pagesa e vlerës 
së faturuar për sasinë e përgjithshme të marrë të sasive të derivateve të naftës nga magazina.

Neni 36-gj
(1) Ankandi publik me gojë fillon në kohën dhe vendin e paraparë me shpallje të çmimit 

fillestar të derivateve të naftës dhe zbatohet nëpërmjet ankandit negativ nga ana e pjesëmarrësve.
(2) Rrethi i parë nga ankandi publik me gojë zgjat 15 minuta, kohë në të cilën pjesëmarrësit 

deklarohen nëse e pranojnë çmimin fillestar të derivateve të naftës si lëndë e shitjes. Ankandi 
publik me gojë në rrethin e parë konsiderohet i përfunduar në momentin e kalimit të kohës së 
paraparë, me ç’rast nëse është pranuar çmimi fillestar nga ana e pjesëmarrësve, nuk zbatohen 
rrethet e tjera. Nëse pas kalimit të 15 minutave të para, nuk është e pranuar çmimi fillestar nga 
ana e pjesëmarrësve, komisioni pas pauzës prej 30 minutave e fillon rrethin e dytë të ankandit 
publik me gojë.

(3) Rrethi i dytë nga ankandi publik me gojë zgjat 15 minuta, në të cilin pjesëmarrësit me anë 
të ankandit negativ mund ta zvogëlojnë çmimin fillestar me çmimet e ofruara të reja të 
zvogëluara, të shprehura më së shumti deri në dy vende decimale. Në rrethin e dytë zvogëlimi 
mund të jetë maksimum deri 5% nga çmimi fillestar. Ankandi publik me gojë në rrethin e dytë 
konsiderohet i përfunduar me parashtrimin e çmimit të fundit të zvogëluar, në kuadër të kohës së 
paraparë, me çka drejtori i Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme me propozim të komisionit 
miraton vendim për zgjedhje të ofertuesit/ve më të volitshëm dhe nuk zbatohet rrethi i tretë nga 
ankandi publik me gojë. Nëse në kohën e paraparë për rrethin e dytë nuk ka ankand negativ nga 
ana e pjesëmarrësve, pas pauzës prej 30 minutave, komisioni e fillon rrethin e tretë nga ankandi 
publik me gojë.
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(4) Rrethi i tretë nga ankandi publik me gojë zgjat 15 minuta, në të cilin pjesëmarrësit me anë 
të ankandit negativ mund ta zvogëlojnë çmimin fillestar me çmimet e ofruara të reja të 
zvogëluara, të shprehura më së shumti deri në dy vende decimale. Në rrethin e tretë zvogëlimi 
mund të jetë maksimum deri 10% nga çmimi fillestar. Ankandi publik me gojë në rrethin e tretë 
konsiderohet i përfunduar me parashtrimin e çmimit të fundit të zvogëluar në kuadër të kohës të 
paraparë, me çka drejtori i Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme me propozim të komisionit 
miraton vendim për zgjedhje të ofertuesit/ve më të volitshëm. Nëse pas kalimit të kohës së 
paraparë për rrethin e tretë nuk ka ankand negativ nga ana e pjesëmarrësve, drejtori i Agjencisë  
së Rezervave të Detyrueshme miraton vendim për anulimin e procedurës për ankand publik me 
gojë.

(5) Nëse në rastin sipas paragrafit (4) të këtij neni vjen deri te anulimi i procedurës, drejtori i 
Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme, në afat prej 15 ditësh nga anulimi i procedurës do të 
miratojë vendim për shpallje të sërishme për shitje.

Neni 36-е
 (1) Ofertues më i volitshëm konsiderohet pjesëmarrësi i ankandit negativ publik me gojë që 

ka ofruar çmimin e fundit për shitje të derivateve të naftës, në pajtim me nenin 36-gj të këtij ligji.
(2) Në çmimin e fundit nga ankandi publik me gojë llogariten detyrimet e përcaktuara në 

përputhje me ligjin siç vijon: tatimi mbi vlerën e shtuar, akcizat, kompensimi për financimin e 
aktiviteteve në sferën e mjedisit jetësor dhe kompensimi për rezervat e detyrueshme të naftës dhe 
derivateve të naftës, që janë në barrë të ofertuesit më të volitshëm.

(3) Komisioni, pas përfundimit të ankandit negativ publik me gojë, përpilon procesverbal për 
zbatimin e ankandit që dorëzohet te të gjithë pjesëmarrësit e ankandit negativ publik me gojë.

(4) Pas përfundimit të ankandit negativ publik me gojë dhe në bazë të procesverbalit nga 
komisioni, drejtori i Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme, me propozim të komisionit, 
miraton vendim për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm.

Neni 36-zh
 (1) Pjesëmarrësit e ankandit negativ publik me gojë kanë të drejtë të ankesës vetëm në lidhje 

me procedurën e ankandit publik, në afat prej tetë ditëve nga mbajtja e ankandit te komisioni, i 
cili vendos në lidhje me ankesën me aktvendim.

(2) Kundër aktvendimit sipas paragrafit (1) të këtij neni, në afat prej 15 ditëve mund të 
paraqitet ankesë te Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurë Administrative dhe në 
Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallën e Dytë. Komisioni shtetëror miraton vendim 
lidhur me ankesën e parashtruar në afat prej 15 ditëve. 

Neni 36-z
(1) Pas përfundimit të procedurës për ankandin negativ publik me gojë, me ofertuesin më të 

mirë, drejtori i Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme lidh marrëveshje për shitje të derivateve 
të naftës. Në marrëveshjen për shitjen e derivateve të naftës në mënyrë përkatëse zbatohen 
dispozitat nga Ligji i Marrëdhënieve të Detyrueshme.

(2) Marrëveshja për shitje të derivateve të naftës lidhet në formë me shkrim dhe veçanërisht 
përmban: palë të marrëveshjes, lëndën e marrëveshjes, të dhënat për derivatet e naftës dhe 
detyrimi për blerësin për pagesë të detyrimeve të përcaktuara në përputhje me ligj (tatim i vlerës 
së shtuar, akcizës, kompensim për financim të aktiviteteve në sferën e mjedisit jetësor dhe 
kompensim për rezervat e detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës).

(3) Ofertuesi më i volitshëm është i detyruar në afat prej 30 ditësh nga lidhja e marrëveshjes 
t’i marrë derivatet e naftës nga magazina.
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 (4) Çmimi, sipas të cilës faturohen sasitë e marra nga magazina, është çmimi i vlefshëm në 
ditën e marrjes në përputhje me vendimin e publikuar për çmimet më të larta të shitjes me pakicë 
të derivateve të naftës dhe karburanteve për transport të miratuar nga ana e Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të 
zvogëluar për përqindjen e arritur në shitjen publike me gojë.”

Neni 23
Në nenin 37, paragrafi (2), fjalët “magazinim dhe/ose tregti dhe/ose përpunim dhe/ose 

transport i naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për 
transport”, zëvendësohen me fjalët “përpunim i naftës së papërpunuar dhe prodhim i derivateve 
të naftës, prodhim të karburanteve të dedikuara për  transport me përzierje të derivateve të naftës 
dhe biokarburanteve dhe tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, derivateve të naftës, 
biokarburanteve dhe karburanteve për transport,”.

Neni 24
Në nenin 38, paragrafi (2), nënpragrafi 1, fjalët “dhe një përfaqësues nga rendi i zyrtarëve  

shtetërorë drejtues”, fshihen.

Neni 25
Neni 43 ndryshon dhe bëhet:
„(1) Gjobë në vlerë prej 7 deri në 10% nga të ardhurat e personit juridik të realizuara nga 

veprimtaria energjetike, për kryerjen e së cilës ka marrë licencë nga Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në vitin fiskal 
paraprak në të cilin është kryer kundërvajtja apo nga të ardhurat e realizuara për periudhë më të 
shkurtër nga viti që i paraprin kundërvajtjes, nëse në atë vit personi juridik ka filluar të punojë, 
do t’i shqiptohet kundërvajtje shoqërisë tregtare- magazinier: 

- nëse rezervat e detyrueshme në mënyrë të paautorizuar, i shfrytëzon, i tjetërson, ua ndryshon 
dedikimin, e ndryshon hapësirën e magazinimit ose në një mënyrë tjetër në mënyrë të 
paautorizuar disponon naftën e papërpunuar dhe/ose derivatet e naftës nga rezervat e 
detyrueshme në kundërshtim me marrëveshjen në nenin 14, paragrafi (4)  dhe (5) të këtij ligji;

- rezervat e detyrueshme të cilat i ruan sipas cilësisë  së vet nuk u përgjigjen rregulloreve më 
të larta të vlefshme për cilësi të karburanteve të lëngshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut 
dhe/apo ato përmbajnë përzierje dhe/ose papastërti të cilat në mënyrë të rëndësishme mund të 
ndikojnë ndaj cilësisë dhe sasive faktike të rezervave të detyrueshme në përputhje me nenin 15, 
paragrafi (4) të këtij ligji;

- nuk vepron në pajtim me vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në 
rast të përllogaritjes së furnizimit, në përputhje me nenin 36 të këtij ligji dhe 

- nuk pranon masa dhe nuk vepron në përputhje me planin e intervenimit sipas nenit 37 të 
këtij ligji.

(2) Gjobë në vlerë prej 4 deri në 7% nga të ardhurat e personit juridik të realizuara nga 
veprimtaria energjetike, për kryerjen e së cilës ka marrë licencë nga Komisioni Rregullator të 
Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në vitin fiskal 
paraprak të vitit në të cilin është kryer kundërvajtja apo nga të ardhurat e personit juridik të 
realizuara për periudhë më të shkurtër nga viti që i paraprin kundërvajtjes, nëse në atë vit personi 
juridik ka filluar të punojë, do t’i shqiptohet kundërvajtje shoqërisë tregtare-magazinier, nëse 
rezervat e detyrueshme i shfrytëzon si mjete për sigurim të përmirësimit ndaj personave të tretë - 
peng ose cili do lloj tjetër i sigurimit ose mbajtje dhе mjete për konfiskim në përputhje me nenin 
15, paragrafi (5) dhe nenin 16 të këtij ligji.

(3) Gjobë në vlerë prej 1 deri në 4% nga të ardhurat e personit juridik të realizuara nga 
veprimtaria energjetike, për kryerjen e së cilës ka marrë licencë nga Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në vitin fiskal 
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paraprak të vitit në të cilin është kryer kundërvajtja apo nga të ardhurat e personit juridik të 
realizuara për periudhë më të shkurtër nga viti që i paraprin kundërvajtjes, nëse në atë vit personi 
juridik ka filluar të punojë, do t’i shqiptohet kundërvajtje shoqërisë tregtare- magazinier, 
përkatësisht detyruesi të pagesës së kompensimit për rezervat e detyrueshme nëse:

- nuk siguron qasje në kapacitetet e magazinimin ku ruhen rezervat e detyrueshme në 
përputhje me nenin 15, paragrafi (6) të këtij ligji;

- nuk mundëson qasje  të pandërprerë në hapësirat, dokumentet, sistemet elektronike ose 
çfarëdo lloj mjeti tjetër në lidhje me përllogaritjen dhe pagesën e kompensimit për rezervat e 
detyrueshme dhe nuk e dorëzon dokumentacionin e plotë të nevojshëm për realizimin e 
mbikëqyrjes, në përputhje me nenin 40, paragrafi (11) të këtij ligji; 

- nuk e paguan kompensimin për rezervat e detyrueshme në përputhje me nenin 32 të këtij 
ligji;

- nuk vepron në përputhje me afatet dhe kushtet sipas nenit 41, paragrafi (4), (5) dhe (6)  të 
këtij ligji.

(4) Gjobë në vlerë prej 5.000 – 10.000 euro në kundërvlerë denari do t’i shqiptohet për 
kundërvajtje shoqërisë tregtare - magazinier, dhe detyruesit të pagesës për kompensimin e 
rezervave të detyrueshme të naftës nëse:

- nuk jep të dhënа, jep të dhënа të pasaktа, jo të plotа, jo në kohë ose të dhënаt i jep në mënyrë 
të ndryshme nga ajo që është përcaktuar në përputhje me nenin, 10 paragrafi (1) dhe nenin 32 të 
këtij ligji.

(5) Gjobë në vlerë prej 2.500 deri në  5.000 euro në kundërvlerë denari do t’i shqiptohet për 
kundërvajtje shoqërisë tregtare - magazinier dhe detyrësit për pagesë të kompensimit për rezervat 
e detyrueshme nëse:

 - nuk e vë në kontroll dhe dispozicion dokumentacionin në lidhje me punën me rezervat e 
detyrueshme në pajtim me nenin 15, paragrafin (6) të këtij ligji dhe

- nuk i ruan të dhënat, evidencën dhe dokumentacionin në lidhje me rezervat e detyrueshme 
në afatet e përcaktuara në pajtim me nenin 15, paragrafi (8) të këtij ligji dhe 

 (6) Për veprimet sipas paragrafit (1), (2) dhe (3) të këtij neni, do t’i shqiptohet gjobë në vlerë 
deri në 1.000 euro në kundërvlerë denari për kundërvajtje edhe personit përgjegjës në personin 
juridik dhe  personit të autorizuar zyrtar dhe nëse kundërvajtja është kryer me qëllim të përfitimit 
individual ose me anë të kundërvajtjes është  shkaktuar dëm më të madh pronësor, do të 
shqiptohet gjobë në  proporcion me vlerën e dëmit të shkaktuar ose përfitimit të marrë, por jo më 
shumë se 5.000 euro në kundërvlerë denari.

(7) Përveç gjobës për kundërvajtje sipas paragrafit (1) dhe (2) të këtij neni personit juridik që 
ka kryer dy ose më shumë kundërvajtje ose në afat prej një viti i përsërit kundërvajtjet sipas 
paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni, mund të shqiptohet edhe ndalim i përkohshëm për kryerjen 
e profesionit të caktuar në kohëzgjatje nga një deri në dy vite dhe personit përgjegjës në personin 
juridik për të njëjtën kundërvajtje do t'i shqiptohet ndalim i përkohshëm për kryerjen e ndonjë 
profesioni të caktuar, veprimtari ose detyrë në kohëzgjatje më së shumti deri në një vit.

(8) Përveç gjobës për kundërvajtje sipas paragrafit (3) të këtij neni, personit juridik i cili ka 
kryer dy ose më shumë kundërvajtje ose në afat prej një viti i përsërit kundërvajtjet sipas 
paragrafit (3) të këtij neni, mund t’i shqiptohet ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë 
në kohëzgjatje prej gjashtë muajve deri një vit, kurse personit përgjegjës në personin juridik t’i 
shqiptohet ndalim i përkohshëm për kryerjen e ndonjë profesioni të caktuar, veprimtari ose 
detyrë në kohëzgjatje  deri në gjashtë muaj."

Neni 26
Neni 45 ndryshon dhe bëhet:
„(1) Për kundervajtjet e percaktuara në nenin 43 të ketij ligji, Agjencia e Rezervave të 

Detyrueshme detyrohet që kryeresit të kundervajtjes t'i propozojë procedurë barazimi, para 
parashtrimit të kerkesës për procedurë kundërvajtese.



Службен весник на РСМ, бр. 150 од 5.7.2021 година 

14 од 14

(2) Nëse personi i autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes do konstatojë kundërvajtje, përpilon 
procesverbal në të cilën do t’i shënojë të gjitha elementet e rëndësishme të veprimit të cilat 
rrjedhin nga shënimi juridik i kundërvajtjes, emri personal, adresa dhe numri i vetëm i amzës i 
qytetarit, nëse bëhet fjalë për person të huaj dhe numri i pasaportës dhe vendi, ndërsa për 
personin juridik, emri i subjektit, selia dhe numrin tatimor, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së 
kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit, klasifikimi juridik i kundërvajtjes dhe personat e hasur në 
vendin e ngjarjes, si dhe jep propozim për barazim me lëshimin e urdhërpagesave të 
kundërvajtjes. Procesverbalin e nënshkruan personi i autorizuar për kryerje të mbikëqyrjes dhe 
kryerësit.

(3) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, nëse personi i autorizuar për kryerjen e 
mbikëqyrjes e përcakton kundërvajtjen personalisht ose e përcakton atë me shfrytëzimin e 
mjeteve dhe pajisjeve përkatëse teknike, përkatësisht me të dhëna nga evidenca zyrtare, 
procesverbalin e nënshkruan vetëm nga personi i autorizuar.

(4) Nëse në procedurën e kryerësit i është lëshuar urdhërpagesë për kundërvajtje, ajo do të 
shënohet në procesverbalin për kundërvajtje të konstatuara.

(5) Nese kryerësi nuk  pranon që t’i lëshohet urdhërpagesë për kundërvajtje apo me ligj nuk 
është përcaktuar lëshimi i urdhërpagesës për kundërvajtje, atë do ta shënojë në procesverbalin 
për kundërvajtje të konstatuara, ndërsa personi i autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes do të 
parashtrojë kërkesë për ngritje të procedurës për kundervajtje në gjykatën kompetente.

(6) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 43, paragrafi (4), (5) dhe (6) të këtij ligji, do të 
lëshohet urdhërpagesë për kundërvajtje në përputhje me Ligjin e Kundërvajtjes”.

Neni 27
Në nenin 49 në paragrafin (4), pika 2 fshihet.

Neni 28
Statuti i Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme të Naftës do të miratohet më së voni në afat 

prej 60 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

Neni 29
Në nenin 55, fjalët “neni 10, paragrafi (4)”, zëvendësohen me fjalët “neni 10, paragrafi (3)”.

Neni 30
Në tërë tekstin e ligjit, fjalët “Agjencia Maqedonase e Rezervave të Detyrueshme të Naftës”, 

zëvendësohen me fjalët “Agjencia e Rezervave të Detyrueshme të Naftës”.

Neni 31
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga publikimi në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut”.


