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LIGJ PËR REZERVA TË DETYRUESHME TË NAFTËS

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Lënda e ligjit

Neni 1
Me këtë ligj rregullohet detyrimi për sigurim të nivelit të lartë të sigurisë në furnizimin me 

naftë të papërpunuar dhe derivate të naftës nëpërmjet formimit, ruajtjes dhe mirëmbajtjes së 
rezervave minimale të naftës së papërpunuar dhe/ose të derivateve të naftës në formë të 
rezervave të detyrueshme të naftës (në tekstin e mëtejmë: rezerva të detyrueshme), mënyra dhe 
kushtet për formim, ruajtja dhe mirëmbajtja e rezervave të detyrueshme, vendosja e procedurave 
të domosdoshme për ndërhyrje për ballafaqim me mungesë serioze të derivateve të naftës në treg 
dhe çështje të tjera me rëndësi për rezervat e detyrueshme, si dhe themelimi dhe kompetencat e 
Agjencisë Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës. 

Definicione

Neni 2
Shprehje të caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin në vijim:
(a) "aditivë" janë të gjitha komponimet e jo-hidrokarbureve të cilat i shtohen ose përzihen me 

produkt të dhënë për ndryshim të cilësive të tij;
(b) "ndërprerje e madhe në furnizim" është rënia e konsiderueshme dhe e papritur në 

furnizimin me naftë të papërpunuar dhe/ose derivate të naftës në Republikën e Maqedonisë, tek 
palët kontraktuese të Komunitetit Energjetik, në Bashkimin Evropian ose në vend anëtar të 
Bashkimit Evropian, pa marrë parasysh nëse kjo ka çuar në vendim efektiv në nivel të Bashkimit 
Evropian për lëshim në qarkullim të rezervave të detyrueshme;

(v) "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 për përdorim energjetik dhe joenergjetik, me ç’rast kjo 
shumë i përfshin dërgimet në sektorin për përpunim, sektorët për industri, transport, ekonomi 
familjare dhe sektorë tjerë për konsum “final”, duke e përfshirë edhe konsumin personal të 
sektorit për energjetikë (me përjashtim të karburantit motorik për rafineritë);

(g) "subjekt energjetik" është personi juridik që kryen veprimtari energjetike - magazinim të 
naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport 
dhe/ose tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburante dhe 
karburante për transport dhe/ose përpunim të naftës së papërpunuar dhe prodhim të derivateve të 
naftës dhe/ose transport të naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe 
karburanteve për transport, në bazë të licencave të lëshuara nga Komisioni Rregullator i 
Energjetikës;

(d) "rezerva të detyrueshme" janë të gjitha rezervat e naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve 
të naftës të cilat Republika e Maqedonisë është e detyruar që t’i ruajë si rezerva për gjendje të 
jashtëzakonshme në përputhje me këtë ligj, e që përbëhen nga prodhime energjetike të shënuara 
në nenin 6 të këtij ligji; 

 (gj) "nivel i rezervave të detyrueshme" është niveli real fizik i mbushjes së rezervave me 
naftë të papërpunuar dhe/ose derivate të naftës të shprehur në ditë; 



Службен весник на РМ, бр. 144 од 30.09.2014 година

2 од 28

(e) "rezerva të veçanta" janë rezervat e naftës që janë të rregulluara në nenin 34 të këtij ligji 
dhe janë pjesë përbërëse e rezervave të detyrueshme;

(zh) "vit referent" është viti kalendarik i të dhënave për konsumin ose importin neto që 
shfrytëzohen gjatë përllogaritjes së rezervave të detyrueshme që duhet të ruhen ose të atyre që 
realisht ruhen në periudhë të caktuar kohore;

(z) "tiketë" është marrëveshje për blerje opsionale të naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve 
të naftës sipas kritereve të përcaktuara paraprakisht në periudhë të caktuar kohore;

(x) "shoqëri tregtare - magazinues" është person juridik që kryen veprimtari energjetike 
magazinim të  naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për 
transport, në bazë të licencës së lëshuar nga Komisioni Rregullator i Energjetikës, e me të cilin 
Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës ka lidhur marrëveshje për 
magazinimin e rezervave të detyrueshme;

 (i) "qasje fizike" është organizimi i lokacioneve dhe transportimi i rezervave me qëllim të 
sigurimit të lëshimit të tyre në qarkullim ose dërgim efektiv te shfrytëzuesit e fundit dhe tregjet 
gjatë afateve kohore dhe me kushte që kontribuojnë për zbutjen e problemeve me furnizimin që 
kanë ndodhur dhe

 (j) "trup qendror për ruajtje të rezervave" është Agjencia Maqedonase për Rezerva të 
Detyrueshme të Naftës e Republikës së Maqedonisë që është e autorizuar për formim, ruajtje, 
mirëmbajtje dhe shitje të rezervave të detyrueshme.

Parimi i subsidiaritetit

Neni 3
 (1) Në procedurën e zbatimit të dispozitave të këtij ligji zbatohen dispozitat nga Ligji për 

procedurë të përgjithshme administrative, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.
 (2) Në procedurën gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, zbatohen dispozitat e Ligjit për 

mbikëqyrje inspektuese, Ligjit për inspektoratin shtetëror të tregut dhe Ligjit për inspeksion 
teknik, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.

 
II. REZERVAT E DETYRUESHME, FORMIMI, RUAJTJA, PËRLLOGARITJA DHE 

REZYMETË STATISTIKORE

Obligimi për ruajtje të rezervave të detyrueshme

Neni 4
(1) Rezervat e detyrueshme formohen dhe ruhen me qëllim që të sigurohet furnizim i 

papenguar në tregun me naftë të papërpunuar dhe/ose derivate të naftës në rast të sigurisë së 
prishur  energjetike të shkaktuar nga çrregullimi i jashtëzakonshëm dhe rënia e konsiderueshme 
dhe e papritur në furnizimin e tregut me naftë të papërpunuar dhe derivate të naftës, sipas 
dispozitave të këtij ligji dhe aktet nënligjore që dalin nga ai. Çrregullimi i jashtëzakonshëm i 
furnizimit mund të shkaktohet me prishje të tregut rajonal të naftës së papërpunuar dhe 
derivateve të naftës dhe/ose për arsye dhe kushte në krijimin e të cilave nuk mund të ndikohet, e 
që kanë ndodhur në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe/ose në vendet nëpërmjet të cilave 
kryhet import i naftës së papërpunuar dhe derivateve të naftës për nevojat e tregut në Republikën 
e Maqedonisë. 

(2) Rezervat e detyrueshme shfrytëzohen në rast të prishjes dhe çrregullimit në furnizimin me 
derivate të naftës që mund të shkaktohet në tregun në Republikën e Maqedonisë.

(3) Rezervat e detyrueshme shfrytëzohen edhe për plotësimin e obligimeve ndërkombëtare të 
Republikës së Maqedonisë.
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Formimi i rezervave të detyrueshme

Neni 5
(1) Rezervat e detyrueshme formohen gradualisht në pajtim me planin aksional nga neni 12 

paragrafi (2) i këtij ligji, me qëllim që të sigurohet që rezervat e detyrueshme të përgjithshme që 
ruhen në çdo kohë në Republikën e Maqedonisë t’u përgjigjen së paku 90 ditëve nga importet 
neto mesatare ditore ose 61 ditëve nga konsumi mesatar vendor ditor, në vitin kalendarik 
paraprak, varësisht se cila nga dy sasitë e theksuara është më e madhe.

(2) Importet neto mesatare ditore dhe konsumi mesatar vendor ditor për vitin kalendarik 
rrjedhës, llogariten në bazë të ekuivalentit  të naftës së papërpunuar për importet  dhe konsumin 
vendor gjatë vitit kalendarik paraprak.

(3) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, me propozim të Agjencia 
Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, përcakton metoda dhe procedura për 
llogaritjen e importeve neto mesatare ditore dhe konsumin mesatar vendor ditor.

(4) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, importet neto mesatare ditore dhe konsumi 
mesatar vendor ditor për vitin kalendarik rrjedhës, e që kanë të bëjnë me periudhën nga 1 janari 
deri më 31 mars, mund të llogariten edhe në bazë të sasive të importuara ose të konsumuara gjatë 
vitit të parafundit para vitit kalendarik përkatës. 

(5) Obligimet për ruajtje nga paragrafi (1) i këtij neni për vitin rrjedhës në raport me vitin 
paraprak, harmonizohen më së voni deri më 1 prill të vitit rrjedhës dhe vlejnë më së voni deri më 
31 mars vitin e ardhshëm. 

Struktura e rezervave të detyrueshme

Neni 6
 (1) Rezervat e detyrueshme që ruhen në formë të prodhimeve të gatshme përbëhen nga një 

ose më shumë lloje të derivateve të naftës si në vijim:
- benzina motorike dhe benzina të aeroplanëve;  
- karburante dizel - të gjitha llojet e vajrave të gazit dhe karburant për motorë reaktivë dhe 
- vajra të rënda të gazit - vajra për djegie.
 (2) Rezervat e detyrueshme janë përbëhen nga ato derivate të naftës nga paragrafi (1) i këtij 

neni, pjesëmarrja e përbashkët e të cilave në konsumin vendor në vitin kalendarik paraprak, të 
llogaritura në pajtim me nenin 5 të këtij ligji, është së paku 75%.

 (3) Pjesëmarrja e derivateve të naftës nga paragrafi (2) i këtij neni në sasitë e përgjithshme të 
rezervave të detyrueshme që ruhen, do të përcaktohet në bazë të pjesëmarrjeve të veçanta në 
konsumin e përgjithshëm vendor në vitin kalendarik paraprak.

 (4) Derivatet e naftës nga paragrafi (1) i këtij neni që ruhen si rezerva të detyrueshme 
munden pjesërisht të ruhen në formë të naftës së papërpunuar. Pjesëmarrja e naftës së 
papërpunuar nuk mund të jetë më e madhe se 40% nga obligimi i përgjithshëm për ruajtjen e 
rezervave të detyrueshme të përcaktuar në pajtim me nenin 5 të këtij ligji.

 (5) Rezervat e detyrueshme nga paragrafët (1) dhe (4) të këtij neni mund të ruhen edhe në lloj 
jomaterial në formë të tiketave.

 (6) Biokarburantet motorike si dhe aditivët, merren parasysh gjatë llogaritjes së sasive faktike 
të rezervave të detyrueshme që ruhen nëse janë të përziera në derivatet konkrete të naftës në 
përputhje me specifikimet teknike. Biokarburantet motorike dhe aditivët merren parasysh edhe 
nëse duhet të përzihen me derivatet e naftës që ruhen për përmbushjen e detyrimit për ruajtjen e 
rezervave të detyrueshme dhe me to do të magazinohen në rafineritë e njëjta apo magazinat e 
njëjta, ose në rafineri dhe magazina, të cilat janë të lidhura me tubacione operative. 
Biokarburantet motorike merren parasysh në vëllim, në të cilin munden, në përputhje me 
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specifikimet teknike, të përzihen me derivatet ekzistuese të naftës dhe ato të shfrytëzohen në 
transport. 

Tiketa

Neni 7
 (1) Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, me qëllim të plotësimit të 

obligimit për ruajtje të rezervave të detyrueshme nga neni 5 paragrafi (1) të këtij ligji, mund të 
lidh tiketa me të cilat persona të tretë obligohen për çmim të caktuar të rezervojnë sasi të 
caktuara të naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës sipas kritereve të përcaktuara 
paraprakisht në periudhë të caktuar kohore. 

 (2) Lidhja e tiketave kryhet nëse obligimi për ruajtje të rezervave të detyrueshme nuk mund 
në mënyrë ekonomike të përmbushet në tjetër mënyrë dhe nëse në atë mënyrë sasitë e rezervuara 
në çdo kohë dhe në tërësi i janë në disponim Agjencisë Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme 
të Naftës. 

Çka nuk përfshihet në rezervat e
detyrueshme

Neni 8
(1) Gjatë llogaritjes së nivelit të rezervave të detyrueshme që ruhen, nuk merren parasysh 

sasitë e naftës së papërpunuar në naftsjellësit dhe sasitë e derivateve të naftës në produktsjellësit.
 (2) Për rezerva të detyrueshme nuk llogariten derivatet e naftës nga rezervat e mallrave të 

përcaktuara me Ligjin për rezerva të mallrave dhe rezerva operative të rregulluara me Ligjin për 
energjetikë. 

 (3) Me qëllim të plotësimit të obligimit për ruajtjen e rezervave, nuk merret parasysh nafta e 
papërpunuar që ende nuk është prodhuar, si dhe as sasitë që ruhen: 

1. në tubacione;
2. në vagonë - cisterna; 
3. në bunkerë të anijeve detare;
4. në pompa të benzinës dhe objekte të shitjes me pakicë; 
5. nga ana e konsumatorëve tjerë; 
6. në anije cisterna dhe
7. si rezerva ushtarake. 
 (4) Në llogaritjen e obligimeve për ruajtjen e rezervave nuk përfshihen as rezervat që ruhen 

nga ana e subjekteve energjetike në Republikës së Maqedonisë që kanë ndërmarrë obligim për 
ruajtjen e rezervave të naftës të shtetit tjetër. 

Mbledhja e të dhënave me qëllim të përcaktimit të konsumit të realizuar dhe importit neto 
të derivateve të naftës në vitin paraprak

Neni 9
 (1) Të dhënat për përcaktimin e konsumit të realizuar dhe importit neto të derivateve të naftës 

në Republikën e Maqedonisë në vitin kalendarik paraprak, mblidhen në bazë të dispozitave të 
Ligjit për statistikë shtetërore dhe Programit për hulumtime strategjike.

 (2) Subjektet energjetike që kryejnë përpunim të naftës së papërpunuar dhe prodhim të derivateve të 
naftës janë të obliguar që gjatë vitit kalendarik në Entin Shtetëror të Statistikës të dorëzojnë raporte 
mujore rrjedhëse për sasitë e prodhuara, të importuara dhe të dërguara të derivateve të naftës më së voni 
deri më 20 të muajit rrjedhës për muajin paraprak. 



Службен весник на РМ, бр. 144 од 30.09.2014 година

5 од 28

 (3) Subjektet energjetike që kryejnë veprimtari tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, 
derivate të naftës, biokarburante dhe karburante për transport ose import të derivateve të naftës 
për nevoja personale detyrohen që gjatë vitit kalendarik te Enti Shtetëror i Statistikës të 
dorëzojnë raporte mujore rrjedhëse për sasitë e importuara dhe dërguara të derivateve të naftës 
më së voni deri në të 20-tin e muajit rrjedhës për muajin paraprak.

 (4) Krahas të dhënave nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, subjektet energjetike detyrohen në 
raportet në Entin Shtetëror të Statistikës të dorëzojnë edhe të dhëna të zbërthyera për tepricat e naftës 
së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës që ruhen për nevoja personale si rezerva operative në 
pajtim me Ligjin për energjetikë, rezervat e naftës që i ruajnë në pajtim me këtë ligj dhe rezervat e 
mallrave në pajtim me Ligjin për rezerva të mallrave, më së voni deri më 20-të të muajit rrjedhës për 
muajin paraprak. 

 (5) Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dhe Agjencia për Rezerva të 
Mallrave detyrohen në Entin Shtetëror të Statistikës dhe ministrinë kompetente për kryerjen e 
punëve nga sfera e energjetikës, më së voni deri më 20 të muajit rrjedhës për muajin paraprak, të 
dorëzojnë raport mujor me të dhëna të zbërthyera për tepricat e naftës së papërpunuar dhe/ose 
derivateve të naftës që i ruajnë në muajin paraprak.

 (6) Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dhe Agjencia për Rezerva të 
Mallrave detyrohen në Entin Shtetëror të Statistikës dhe ministrinë kompetente për kryerjen e 
punëve nga sfera e energjetikës, deri më 31 janar në vitin rrjedhës, të dorëzojnë raport vjetor me 
të dhëna të zbërthyera për tepricat e naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës që i 
ruajnë në vitin paraprak.

(7) Në bazë të raporteve nga paragrafët (2), (3), (4) dhe (5) të këtij neni, si dhe të dhënave për 
naftë të papërpunuar dhe derivate të naftës të marra nga Drejtoria Doganore e Republikës së 
Maqedonisë në pajtim me nenin 33 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji, Enti Shtetëror i Statistikës 
më së voni deri më 28 shkurt të vitit rrjedhës, do ta përcaktojë konsumin e realizuar dhe importin 
neto të derivateve të naftës në vitin paraprak kalendarik dhe në ministrinë kompetente për punët 
nga sfera e energjetikës dhe Agjencinë Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës 
dorëzon raport paraprak vjetor në bazë të të dhënave statistikore të mbledhura në ministrinë 
kompetente për punët nga sfera e energjetikës që ta llogaritë detyrimin për ruajtje të rezervave të 
detyrueshme për çdo vit rrjedhës, të shprehur në tone në ekuivalent të naftës së papërpunuar. 

(8) Krahas raportit paraprak vjetor në pajtim me paragrafin (7) të këtij neni, Enti Shtetëror i 
Statistikës obligohet në bazë të të dhënave nga paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij neni te Agjencia 
Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dhe ministria kompetente për punët nga sfera 
e energjetikës të dorëzojë edhe raporte mujore, 55 ditë nga skadimi i muajit me të cilin ka të bëjë 
raporti.

(9) Formën, përmbajtjen si dhe mënyrën e dorëzimit dhe përpilimin e raporteve nga 
paragrafët (7) dhe (8) të këtij neni, i përshkruan Enti Shtetëror i Statistikës i Republikës së 
Maqedonisë në bashkëpunim me ministrinë kompetente për punët në sferën e energjetikës dhe 
Agjencinë Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës.

Rezymetë statistikore

Neni 10
(1) Subjektet energjetike që i kryejnë veprimtaritë përpunim të naftës së papërpunuar dhe 

prodhim të derivateve të naftës; tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës, 
biokarburante dhe karburante për transport ose importim të derivateve të naftës për nevoja 
personale dhe magazinim të naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe 
karburanteve për transport, si dhe subjektet që janë të detyruar të ruajnë rezerva operative në 
pajtim me Ligjin për energjetikë, janë të obliguar që të dorëzojnë në Agjencinë Maqedonase për 
Rezerva të Detyrueshme të Naftës të dhëna për gjendjen e tepricave komerciale personale, 
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rezervave operative dhe të rezervave të detyrueshme në nivel mujor, më së voni deri më 20 të 
muajit rrjedhës për muajin paraprak.

 (2) Ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës me propozim të Agjencisë 
Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës e përcakton formën dhe mënyrën e dorëzimit 
të të dhënave nga paragrafi (1) i këtij neni.

 (3) Për sasitë, kualitetin, strukturën dhe zhvendosjen e rezervave të detyrueshme, si dhe për 
sasitë, cilësinë dhe strukturën e rezervave komerciale të paragrafit (1) të këtij neni, duke i 
përfshirë edhe rezervat e detyrueshme të shteteve tjera që ruhen në territorin e Republikës së 
Maqedonisë në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare, Agjencia Maqedonase për Rezerva të 
Detyrueshme të Naftës harton rezyme statistikore mujore, në bazë të të dhënave nga neni 9 dhe 
nga paragrafi (1) i këtij neni

 (4) Ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës është e obliguar që rezymetë 
statistikore nga paragrafi (3) i këtij neni, t’i dorëzojë te Komisioni Evropian.

 (5) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, me propozim të Agjencisë 
Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, i përcakton rregullat për përpilimin dhe 
afatet për parashtrimin e rezymeve statistikore nga paragrafi (4) i këtij neni te Komisioni 
Evropian.

Llogaritja e nivelit të rezervave të detyrueshme

Neni 11
 (1) Niveli i rezervave të detyrueshme që ruhen llogaritet në bazë të metodave dhe 

procedurave për llogaritjen e obligimeve për ruajtje të rezervave të përcaktuara me rregullën nga 
paragrafi (2) i këtij neni.  

 (2) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, me propozim të Agjencisë 
Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, i përcakton metodat dhe procedurat për 
llogaritjen e nivelit të rezervave të detyrueshme nga paragrafi (1) i këtij neni.

 (3) Niveli i rezervave të detyrueshme që ruhen në kohë të caktuar llogariten me shfrytëzimin 
e të dhënave nga viti referent siç është përcaktuar në nenin 5 paragrafët (2) dhe (4) të këtij ligji.

Rregullat për përcaktim të sasisë dhe strukturës
së rezervave të detyrueshme

Neni 12
 (1) Formimi, ruajtja dhe përtëritja e rezervave të detyrueshme, Agjencia Maqedonase për 

Rezerva të Detyrueshme të Naftës, e kryen në bazë të rregullave në vijim:
- plan aksional për formimin e rezervave të detyrueshme, 
- program vjetor me plan financiar për vitin rrjedhës dhe 
- vendim për sasinë dhe strukturën e rezervave të detyrueshme për vitin rrjedhës.  
 (2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Agjencisë Maqedonase për 

Rezerva të Detyrueshme të Naftës, miraton plan aksionar për formimin e rezervave të 
detyrueshme në të cilin rregullohet dinamika e formimit të rezervave të detyrueshme e shprehur 
në ditë të mbulimit me naftë të papërpunuar dhe/ose derivate të naftës në përputhje me nenin 5 
paragrafi (1) të këtij ligji, dinamika dhe mënyra e përtëritjes së rezervave të detyrueshme, 
organizimi i magazinimit dhe zhvendosjes territoriale të rezervave të detyrueshme, dhe nevoja 
dhe mënyra e investimit në përtëritjen e kapaciteteve magazinuese ekzistuese dhe ndërtimi i 
kapaciteteve të reja magazinuese. 

 (3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të ministrisë kompetente për punët nga 
sfera e energjetikës, më së voni deri më 15 mars çdo vit, me vendim e përcakton sasinë dhe 
strukturën e rezervave të detyrueshme të përcaktuara në nenin 6 të këtij ligji, që do të ruhen në 
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vitin rrjedhës, në bazë të importit neto ose konsumit të realizuar vendor në vitin paraprak 
kalendarik, varësisht prej asaj se cila sasi është më e madhe. Agjencia Maqedonase për Rezerva të 
Detyrueshme të Naftës ka për obligim që ta përpilojë tekstin e propozim vendimit nga ky paragraf 
dhe ta dorëzojë te ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës, më së voni deri më 10 
mars çdo vit.

 (4) Në bazë të vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga paragrafi (3) i këtij 
neni dhe në përputhje me planin aksionar nga paragrafi (2) i këtij neni, Bordi drejtues i Agjencisë 
Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës 
miraton program vjetor me plan financiar me të cilin më detalisht rregullohen vlera dhe dinamika 
e formimit, procedura dhe dinamika për përtëritje, dhe shitja me qëllim të përtëritjes së rezervave 
të detyrueshme. 

Regjistri i rezervave të detyrueshme

Neni 13
 (1) Për sasinë, strukturën, zhvendosjen dhe disponimin e rezervave të detyrueshme, Agjencia 

Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, mban dhe udhëheq Regjistër të rezervave të 
detyrueshme (në tekstin e mëtejmë: Regjistër) që vazhdimisht azhurnohet. Regjistri në veçanti i 
përmban informatat që janë të domosdoshme të saktësohet rafineria ose magazina ku ruhen 
rezervat e detyrueshme, sasitë faktike dhe llojet e derivateve të naftës nga rezervat e detyrueshme 
si dhe pronari i rezervave. Rezyme nga Regjistri i këtij paragrafi dorëzohet te ministria 
kompetente për punët nga sfera e energjetikës.

 (2) Ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës, më së voni deri më 25 shkurt çdo 
vit, te Komisioni Evropian dorëzon rezyme të Regjistrit për rezervat e detyrueshme, në të cilin 
janë dhënë sasitë dhe llojet e rezervave të detyrueshme të përfshira në Regjistrin ditën e fundit 
nga viti paraprak kalendarik.

 (3) Krahas rezymesë nga paragrafi (2) i këtij neni, ministria kompetente për punët nga sfera e 
energjetikës i dërgon Komisionit Evropian kopje të plotë të Regjistrit, në afat prej 15 ditëve pas 
kërkesës së marrë nga Komisioni Evropian. Kjo kopje nuk duhet medoemos të përmbajë të 
dhëna të ndjeshme në aspekt të lokacionit të rezervave. Kërkesat e këtilla nga ana e Komisionit 
Evropian mund të parashtrohen jo më vonë se pesë vite pas datës me të cilën kanë të bëjnë të 
dhënat e kërkuara dhe nuk kanë të bëjnë me të dhëna për cilëndo periudhë para datës së aderimit 
të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian. 

 (4) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, me propozim të Agjencisë 
Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, i përcakton përmbajtjen, formën dhe 
mënyrën e mbajtjes së Regjistrit, si dhe rregullat për përpilimin dhe afatet për parashtrimin e 
rezymeve nga Regjistri te Komisioni Evropian.

III. RUAJTJA E REZERVAVE TË DETYRUESHME

Ruajtja e rezervave të detyrueshme

Neni 14
(1) Rezervat e detyrueshme ruhen në kapacitete magazinuese rezervuare personale dhe/ose të 

huazuara në territorin e Republikës së Maqedonisë. 
 (2) Një pjesë e rezervave të detyrueshme mund të ruhen edhe në vende - anëtare të Bashkimit 

Evropian dhe/ose vende nënshkruese të marrëveshjes së Komunitetit Energjetik (Energy 
Community Treaty), në bazë të marrëveshjes dypalëshe të lidhur paraprakisht ndërmjet 
Republikës së Maqedonisë dhe vendit - anëtar të Bashkimit Evropian dhe/ose të Komunitetit 
Energjetik, në të cilin do të magazinohen dhe ruhen rezervat e detyrueshme. 
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 (3) Për llojin, sasinë dhe periudhën kohore të ruajtjes së rezervave të detyrueshme jashtë 
territorit të Republikës së Maqedonisë, vendos Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

 (4) Kur rezervat e detyrueshme ruhen në kapacitete të huazuara rezervuare maganizuese në 
territorin e Republikën e Maqedonisë, të njëjtat kapacitete mund t’i shfrytëzojnë edhe subjektet 
ekonomike magazinues, importues dhe tregtarë me shumicë me derivate të naftës, me ç'rast është 
e obligueshme që tepricat e naftës së papërpunuar dhe derivateve të naftës të evidentohen veças 
dhe me to nuk guxon të veprohet pa urdhëresë paraprake me shkrim dhe pëlqim nga Agjencia 
Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës. 

 (5) Për ruajtjen e rezervave të detyrueshme në pajtim me paragrafin (4) të këtij neni, Agjencia 
Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, lidh marrëveshje për magazinim me 
kryerësit e veprimtarisë energjetike - magazinim të naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, 
biokarburanteve dhe karburanteve për transport, që paraqiten në rolin e shoqërive tregtare - 
magazinues. 

Të drejtat dhe obligimet që dalin nga ruajtja e rezervave të detyrueshme

Neni 15
 (1) Shoqëritë tregtare - magazinues nga neni 14 paragrafi (5) i këtij ligji, për ruajtjen e 

rezervave të detyrueshme duhet të posedojnë licencë për magazinimin e naftës së papërpunuar, 
derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport, të lëshuar në pajtim me 
Ligjin për energjetikë, si dhe të posedojnë leje të akcizës të lëshuar në pajtim me Ligjin për 
akciza.

 (2) Shoqëritë tregtare - magazinues nga paragrafi (1) i këtij neni, kanë për obligim që të 
sigurojnë së paku 20% nga kapacitetet e tyre të përgjithshme funksionale, për çdo derivat të 
naftës në veçanti, për magazinim të naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës nga 
rezervat e detyrueshme të Republikës së Maqedonisë.

 (3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Agjencisë Maqedonase për 
Rezerva të Detyrueshme të Naftës e përcakton lartësinë e kompensimeve për magazinim dhe 
ruajtje të rezervave të detyrueshme.

 (4) Shoqëritë tregtare - magazinues e kanë për obligim që rezervat e detyrueshme që i ruajnë 
në formë të prodhimeve të gatshme, detyrimisht në çdo kohë për nga kualiteti t’u përgjigjen 
rregullave për kualitet të karburanteve të lëngëta në Republikës së Maqedonisë, të njëjtat të mos 
përmbajnë primesa të palejuara dhe/ose papastërti që munden dukshëm të ndikojnë në kualitetin 
dhe në sasitë faktike të rezervave të naftës. 

 (5) Shoqëritë tregtare - magazinues që ruajnë naftë të papërpunuar dhe/ose derivate të naftës 
nga rezervat e detyrueshme, nuk kanë të drejtë për mbajtje, të drejtë pengu si dhe përmbarim dhe 
konfiskim të të njëjtave.

 (6) Shoqëritë tregtare - magazinues e kanë për obligim që me kërkesë të Agjencisë 
Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës të mundësojnë qasje të lirë te kapacitetet 
magazinuese si dhe ta japin për këqyrje dokumentacionin e plotë nga i cili shihet gjendja ditore e 
magazinës dhe gjendja e rezervave të detyrueshme. 

 (7) Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dhe shoqëritë tregtare - 
magazinues që ruajnë rezerva të detyrueshme, janë të obliguar që t’u mundësojnë përfaqësuesve 
të autorizuar të Komisionit Evropian, kontroll të rezervave të detyrueshme dhe qasje te vendet ku 
ruhen ato, duke përfshirë edhe këqyrje në dokumentacionin e lidhur me rezervat e detyrueshme.   

 (8) Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dhe shoqëritë tregtare - 
magazinues që për Agjencinë kryejnë ruajtje dhe magazinim të rezervave të detyrueshme, janë të 
obliguar që të gjitha dokumentet dhe të dhënat që kanë të bëjnë me llojin, sasinë, kualitetin dhe 
zhvendosjen territoriale të rezervave, t’i ruajnë së paku pesë vite nga dita e krijimit të tyre. 
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Ndalimi për shfrytëzimin e rezervave të detyrueshme
si mjete për sigurim

Neni 16
Nafta e papërpunuar dhe derivatet e naftës nga rezervat e detyrueshme që janë në pronësi të 

Republikës së Maqedonisë dhe me të cilat menaxhon Agjencia Maqedonase për Rezerva të 
Detyrueshme të Naftës nuk mund të jenë lëndë e mbajtjes, pengut, përmbarimit dhe konfiskimit.

Disponimi i rezervave të detyrueshme

Neni 17
 (1) Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, mban llogari që rezervat e 

detyrueshme të jenë çdo moment në disponim dhe të kapshme fizikisht dhe të mos kryhet 
nxjerrja e tyre nga hapësira magazinuese pa lejen e saj. 

 (2) Në rast të paraqitjes së vështirësive dhe pengesave që e rëndojnë disponimin e rezervave, 
Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës në çdo situatë konkrete varësisht 
nga lloji i problemeve të shkaktuara, në bashkëpunim me institucionet shtetërore kompetente në 
kuadër të kompetencave të tyre, të përcaktuara me ligj, mund të ndërmarrë veprime për 
mënjanimeve të vështirësive dhe pengesave që e rëndojnë disponimin e rezervave, e me qëllim 
që të mundësohet që rezervat e detyrueshme të vihen në disponim të konsumatorëve në afate të 
caktuara kohore. 

(3) Për nevojat e zhvendosjes territoriale të rezervave të detyrueshme, Republika e 
Maqedonisë llogaritet si një rajon, duke marrë parasysh karakteristikat infrastrukturore të vendit, 
rrjetin logjistik të shitjes me shumicë për furnizimin e tregut dhe lokacionet e kapaciteteve 
magazinuese për naftë të papërpunuar dhe derivate të naftës.

 (4) Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës kujdeset që rezervat e 
detyrueshme të shpërndahen në mënyrë të barabartë territoriale, me ç’rast mund që në rajone të 
caktuara të magazinohet sasi më e madhe nëse kjo është e nevojshme për arsye teknike dhe 
ekonomike dhe nëse sigurohet furnizim i papenguar në tërë territorin e Republikës së 
Maqedonisë. 

 (5) Rezervat që ruhen në territorin e Republikës së Maqedonisë për ndonjë vend-anëtar tjetër 
të Bashkimit Evropian ose të Komunitetit Energjetik, që duhet të përdoren si masë gjatë 
procedurës për gjendje të jashtëzakonshme, nuk mund të jenë lëndë e mbajtjes, pengut, 
përmbarimit dhe konfiskimit.

 (6) Në rast të zbatimit të procedurave për lëshim të rezervave të detyrueshme në treg me 
qëllim të furnizimit të papenguar për shkak të sigurisë së prishur energjetike, Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë duhet të përmbahen nga pengimi, si dhe të ndalojë marrje të masave 
që e pengojnë transferin, shfrytëzimin ose lëshimin në qarkullim të rezervave të detyrueshme që 
ruhen në territorin e Republikës së Maqedonisë në emër të shtetit tjetër.

IV. AGJENCIA MAQEDONASE PËR REZERVA TË DETYRUESHME TË NAFTËS

Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës

Neni 18
(1) Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës (në tekstin e mëtejmë: 

Agjencia për Rezerva të Detyrueshme) është person juridik i mëvetësishëm, i pavarur dhe 
joprofitabil që kryen punë me interes publik dhe është trup qendror për ruajtjen e rezervave të 
detyrueshme, e autorizuar vetëm për formimin, mirëmbajtjen, ruajtjen dhe shitjen e rezervave të 
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detyrueshme të Republikës së Maqedonisë, në pajtim me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në 
bazë të këtij ligji.  

 (2) Puna e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme bazohet në parimet e kompetencës, 
profesionalizmit, transparencës dhe përgjegjësisë për punë. 

Statusi juridik

Neni 19
(1) Agjencia e Rezervave të Naftës për punën e vet përgjigjet para Qeverisë së 

Republikës së Maqedonisë.
(2) Selia e Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme është në Shkup.
(3) Emërtimi i shkurtuar i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme që do të përdoren në 

qarkullimin juridik vendor është MAKORA.
(4) Emërtimi i plotë që do të përdoret në qarkullimin juridik ndërkombëtar është 

„Macedonian Compulsory Oil Reserves Agency.” Emërtimi ndërkombëtar në qarkullimin 
ndërkombëtar është MACORA.

 
Kompetencat e Agjencisë për Rezerva 

të Detyrueshme

Neni 20
 (1) Kompetencat themelore të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme janë:
- formimi, ruajtja, përtëritja dhe menaxhimi me rezervat e detyrueshme të Republikës së 

Maqedonisë;
- blerja dhe shitja e naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës me qëllim të formimit 

dhe përtëritjes së rezervave të detyrueshme;
- lidhja e tiketave dhe marrëveshjeve me instrumente tjera financiare për formimin e 

rezervave të detyrueshme dhe kufizimin e rreziqeve në treg dhe të çmimeve gjatë formimit dhe 
mirëmbajtjes së rezervave të detyrueshme;

- llogaritja e nivelit të tepricave të rezervave të detyrueshme në bazë të të dhënave nga viti 
referent;

- mbajtja e evidencës për nivelin, llojin dhe zhvendosjen territoriale të rezervave të 
detyrueshme; 

- përpilimi dhe mbajtja e Regjistrit të rezervave të detyrueshme dhe atyre të veçanta; 
- sigurimi i tepricave të rezervave të detyrueshme nga rreziqet;
- propozimi i mënyrës së përcaktimit, përllogaritjes, lartësisë dhe pagesës së kompensimit për 

rezerva të detyrueshme;
- mbledhja e kompensimit të rezervave të detyrueshme;   udhëheqja e evidencës për lartësinë e 

pagesës së kompensimit për rezervat e detyrueshme;
- kujdesi i shpenzimit me dedikim të mjeteve financiare për punën e Agjencisë për Rezerva të 

Detyrueshme;
- propozimi i mënyrës së përcaktimit, përllogaritjes dhe pagesës së shpenzimit në lidhje me 

magazinimin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e rezervave të detyrueshme; 
- përcjellja e disponimit të kapaciteteve magazinuese për magazinim të rezervave të 

detyrueshme; 
- ndërtimi, përtëritja, rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e kapaciteteve magazinuese ekzistuese 

dhe/ose të reja;
- lidhja e marrëveshjeve për magazinimin e rezervave të detyrueshme dhe evidentimi i tyre;
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- propozimi i mënyrës së shfrytëzimit, qasjes fizike dhe disponimit të rezervave të 
detyrueshme në rast të prishjes së sigurisë energjetike të shtetit të shkaktuar nga çrregullimet në 
furnizimin me përmasa më të mëdha; 

- lëshimi në qarkullim i rezervave të detyrueshme në rast të shkaktimit të prishjeve më të 
mëdha të furnizimit në treg, në pajtim me këtë ligj; 

- mbikëqyrja dhe menaxhimi me rezervat e detyrueshme që janë të magazinuara në territorin e 
Republikës së Maqedonisë ose në territorin e shtetit tjetër, në pajtim me këtë ligj; 

- mbikëqyrja e zbatimit të dispozitave të këtij ligji;
- bashkëpunimi me organet kompetente shtetërore dhe institucionet ose subjektet ekonomike 

në Republikën e Maqedonisë si dhe bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare dhe
- përcjellja e rregullt e tregut të brendshëm dhe atij të jashtëm të naftës së papërpunuar dhe 

derivateve të naftës.
 (2) Krahas kompetencave dhe punëve nga paragrafi (1) i ktij neni, Agjencia për Rezerva të 

Detyrueshme kryen edhe punë tjera në pajtim me këtë ligj, rregullat e miratuara në bazë të këtij 
ligji, marrëveshjet ndërkombëtare nga sfera e sigurisë në furnizim, të ratifikuara në pajtim 
me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe me Statutin e Agjencisë për Rezerva të 
Detyrueshme.

Shpenzimi me dedikim i mjeteve 
financiare

Neni 21
 (1) Me shpenzim me dedikim të mjeteve financiare nga neni 20 paragrafi (1) alineja 11 e 

këtij ligji, nënkuptohet:
- shlyerja e shpenzimeve të blerjes së naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës me 

qëllim të formimit të rezervave të detyrueshme; 
- shlyerja e shpenzimeve për tiketa dhe për marrëveshje të lidhura me instrumente tjera 

financiare për formimin e rezervave të detyrueshme dhe kufizimin e rreziqeve të tregut dhe të 
çmimeve gjatë formimit dhe mirëmbajtjes së rezervave të detyrueshme;

 - shlyerja e shpenzimeve për sigurimin, magazinimin dhe përtëritjen e rezervave të 
detyrueshme; 

 - shlyerja e shpenzimeve të kontrollit të kuantitetit dhe kualitetit të rezervave të detyrueshme;
 - shlyerja e shpenzimeve të shkaktuara si rezultat ngarkimit me borxh në tregjet financiare të 

kapitalit dhe shpenzime tjera të kapitalit;
 - shlyerja e shpenzimeve përcjellëse (për studime të ndryshme, leje, hulumtime, pajisje 

matëse, pajisje mbrojtëse, monitorim dhe ngj.), në lidhje me krijimin e parakushteve për 
pranimin dhe magazinimin e rezervave të detyrueshme, me qëllim të rritjes së sigurisë së 
transportit dhe magazinimin e ngarkesave të rrezikshme dhe kufizimin e mundësive për ndikim 
negativ në ambientin jetësor;

 - shlyerja e shpenzimeve operative për punën e Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme;
 - shlyerja e shpenzimeve të tjera në lidhje me çështje të rezervave të detyrueshme dhe 

sigurisë në furnizimin që dalin nga natyra e veprimtarisë; 
 - blerja, ndërtimi, rikonstruktimi dhe ndërtimi shtesë i kapaciteteve të rezervuareve dhe 

stabilimenteve dhe instalimeve adekuate, si dhe menaxhimi me to dhe
 - shlyerja e shpenzimeve për përcjelljen e rregullt të tregut të brendshëm dhe atij të jashtëm të 

naftës së papërpunuar dhe derivateve të naftës.
 (2) Magazinimin e rezervave të detyrueshme në kapacitetet personale si dhe menaxhimin me 

këto kapacitete, Agjencia për Rezerva të Detyrueshme mundet që në bazë të marrëveshjes t’ia 
besojë subjektit energjetik me seli të regjistruar në territorin e Republikës së Maqedonisë. 
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Organet e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme

Neni 22
Organet e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme janë Bordi drejtues dhe drejtori

Bordi Drejtues

Neni 23
 (1) Me Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme menaxhon Bordi Drejtues, që përbëhet nga 

pesë anëtarë.
 (2) Anëtarët e Bordit Drejtues i emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 

Tre anëtarë të Bordit drejtues emërohen me propozim të ministrit kompetent për punët e sferës së 
energjetikës nga radhët e personave me renome dhe personave profesionalë të shquar dhe 
ekspertë nga vendi nga sfera e derivateve të naftës, një anëtar emërohet me propozim të ministrit 
kompetent për punët e financave dhe një anëtar emërohet me propozim të Komisionit Rregullator 
të Energjetikës të Republikës së Maqedonisë.

(3) Anëtarët e Bordit drejtues në mbledhjen e parë konstitutive zgjedhin kryetarin dhe 
zëvendëskryetarin e Bordit drejtues.

 (4) Mandati i anëtarëve të Bordit drejtues zgjatë katër vite me mundësi për rizgjedhje.
 (5) Qeveria e Republikës së Maqedonisë mund të shkarkojë anëtar të Bordit drejtues para 

skadimit të mandatit, në këto raste:
- me kërkesë të tij;
 - nëse nuk punon dhe vepron sipas ligjit dhe akteve të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme 

ose nuk i zbaton vendimet e Bordit drejtues dhe të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë ose 
vepron në kundërshtim me to;

 - nëse me punën e tij të pandërgjegjshme dhe të parregullt si anëtar i Bordit drejtues shkakton 
prishje në kryerjen e veprimtarive të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme dhe

 - nëse i anashkalon ose nuk i kryen obligimet e veta si anëtar i Bordit drejtues.

Punët që i kryen Bordi Drejtues

Neni 24
 (1) Bordi Drejtues i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme i kryen punët në vijim:
- e miraton Statutin e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;
- miraton rregullore për punë të Bordit Drejtues;
- miraton aktet për organizim, sistematizim, rrogë dhe kompensime si dhe aktet tjera të 

përgjithshme të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;
- miraton program vjetor për punë me planin financiar për vitin rrjedhës;
- miraton raport vjetor për punë me llogari vjetore të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;
- miraton propozim planin aksional për formimin e rezervave të detyrueshme të naftës dhe 

derivateve të naftës, që e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë;
- miraton propozim-vendim për sasinë dhe strukturën e rezervave të detyrueshme që do të 

ruhen në vitin rrjedhës, që e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë;
- miraton propozim-dekret për mënyrën e përcaktimit, përllogaritjes, lartësisë dhe pagesës së 

kompensimit për rezervat e detyrueshme, që e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë; 
- miraton propozim-dekret për lartësinë e kompensimit për ruajtjen e rezervave të 

detyrueshme, që e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë;
- miraton propozim-rregullore për përcaktimin e metodave dhe procedurave për përllogaritjen 

e importeve neto ditore mesatare dhe konsumin mesatar ditor vendor, që e miraton ministri 
kompetent për punët nga sfera e energjetikës;
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- miraton propozim-rregullore për formën dhe mënyrën e dorëzimit të të dhënave për gjendjen 
e tepricave personale dhe rezervat e detyrueshme dhe operative në nivel mujor, që e miraton 
ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës;

- miraton propozim-rregullore për metodat dhe procedurat e përllogaritjes së niveleve të 
rezervave të detyrueshme, që e miraton ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës;

- dorëzon njoftime dhe propozime te Qeveria e Republikës së Maqedonisë për çështje nga 
fushëveprimi i punës së Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;

- miraton akte të veçanta për punën e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;
- e përcakton vlerën e pikës për pagesën e rrogave dhe kompensimeve të të punësuarve në 

Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme dhe
- i ndihmon drejtorit të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme me dhënie të mendimit dhe 

propozimeve për implementimin e planeve, programeve, akteve dhe aktivitete tjera.
 (2) Krahas punëve nga paragrafi (1) i këtij neni, Bordi Drejtues kryen edhe punë tjera që janë 

të rregulluara me Statutin e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme.

Drejtori i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme

Neni 25
 (1) Me punën e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme menaxhon drejtori të cilin e emëron 

dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 
 (2) Si drejtor mund të emërohet person i cili i plotëson këto kushte: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalim për ushtrim të 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
- të ketë marrë 240 kredi sipas SETK ose shkallën VII/1 të arsimit, 
- të ketë së paku pesë vjet stazh pune , nga të cilat dy vjet në funksion udhëheqës, 
- të ketë dëshmi përkatëse (certifikatë), jo më të vjetër se pesë vjet, për gjuhë angleze të 

dhënë, si vijon: TOEFL IBT (me së paku 74 pikë), ose IELTS (së paku 6 pikë), ose TOLES 
(njohje bazike), ose ILEK (së paku nivelin B2 ) ose Certifikatë Kembrixh  (niveli B1), ose 
APTIS (së paku nivelin B2 ) dhe 

- të posedoj vërtetim për test të dhënë psikologjik dhe test të integritetit. 
 (3) Drejtori emërohet pas shpalljes së zbatuar publike për zgjedhje, të shpallur në tri gazeta 

ditore të cilat botohen në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë, nga të cilat njëra botohet në 
gjuhën që e flasin së paku 20% nga qytetarët të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha 
maqedonase. 

Punë nga fushëveprimi i Drejtorit

Neni 26
 (1) Drejtori i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme i kryen punët në vijim: 
- e prezanton dhe përfaqëson Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme; 
- e organizon punën dhe menaxhon me shërbimet profesionale të Agjencisë për Rezerva të 

Detyrueshme; 
- propozon akte të përgjithshme dhe të posaçme për punën e Agjencisë për rezerva të 

detyrueshme në Bordin drejtues; 
- i zbaton aktet dhe vendimet e Bordit Drejtues; 
- i zbaton vendimet dhe aktet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë; 
- parashtron akte dhe raporte në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë; 
- dorëzon raport vjetor për punën e vet në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë për miratim; 
- i propozon Bordit Drejtues plan aksional për formimin e rezervave të detyrueshme; 
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- i propozon Bordit Drejtues program vjetor me plan financiar për vitin rrjedhës; 
- i propozon Bordit Drejtues vendim për sasinë dhe strukturën e rezervave të detyrueshme të 

cilat do të ruhen në vitin rrjedhës; 
- i propozon Bordit Drejtues dekret për mënyrën e menaxhimit, llogaritjen, lartësinë dhe 

pagesën e kompensimit për rezervat e detyrueshme; 
- i propozon Bordit Drejtues dekret për përcaktimin e lartësisë së kompensimit për ruajtjen e 

rezervave të detyrueshme; 
- i propozon Bordit Drejtues rregullore për përcaktimin e metodave dhe procedurave për 

përllogaritje të importet neto mesatare ditore dhe konsumin mesatar ditor vendor; 
- i propozon Bordit Drejtues rregullore për formën dhe mënyrën e dorëzimit të të dhënave për 

gjendjen e rezervave personale, rezervat operative dhe rezervat e detyrueshme të nivelit mujor; 
- i propozon Bordit Drejtues rregullore për metodat dhe procedurat për llogaritje të niveleve të 

rezervave të detyrueshme; 
- i propozon Bordit Drejtues rregullore për përmbajtjen, mënyrën dhe afatet për dorëzimin e të 

dhënave për plasmanin e derivateve të naftës në tregun vendas dhe pagesën e kompensimit për 
rezervat e detyrueshme; 

- përpilon raport për punën e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme në vitin paraprak me 
llogari vjetore dhe i dorëzon në Bordin Drejtues për miratim; 

- i propozon Bordit drejtues plan vjetor për furnizime publike; 
- miraton vendime dhe kujdeset për zbatimin e furnizimeve publike; 
- kujdeset për punën ligjore dhe shpenzimin e mjeteve financiare; 
- lidh marrëveshje në korniza të autorizimeve të përcaktuara me këtë ligj dhe ligj tjetër dhe 

statutin e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme; 
- miraton akte individuale nga puna e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme; 
- i propozon dhe realizon aktet për organizim të punës dhe sistematizim të vendeve të punës: 
- miraton akte individuale për të punësuarit nga fushëveprimi i marrëdhënieve të punës; 
- e përcakton mënyrën dhe procedurën për kryerjen e kontrollit të zbatimit të marrëveshjeve 

për ruajtje dhe përtëritjen e rezervave të detyrueshme të lidhura me shoqëritë tregtare – 
magazinues dhe 

- e përcakton mënyrën dhe procedurën për kryerjen e kontrollit të rezervave të detyrueshme. 
 (2) Krahas punëve nga paragrafi (1) i këtij neni, Drejtori vendos dhe për çështje të tjera të 

përcaktuara me Statutin e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme. 

Shërbime profesionale

Neni 27
(1) Punët profesionale, administrative-teknike, ndihmëse dhe punët tjera për nevojat e 

Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme i kryejnë shërbimet profesionale të Agjencisë. 
(2) Të punësuarit në Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme të cilët kryejnë punë 

administrative kanë status të nëpunësve administrativë. 
 (3) Për çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e punës së të punësuarve nga paragrafi (2) i 

këtij neni, që nuk janë përcaktuar me këtë ligj dhe me marrëveshje kolektive, zbatohen dispozitat 
nga Ligji për nëpunës administrativë dhe Ligji për të punësuarit në sektorin publik. 

 (4) Të punësuarit në Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme të cilët kryejnë punë ndihmëse 
dhe teknike kanë status të personelit ndihmës-teknik. 

 (5) Për personelin ndihmës-teknik në Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme zbatohen 
rregullat për marrëdhënie pune. 
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Persona të jashtëm profesionalë

Neni 28
Për realizimin e aktiviteteve të veta në pajtim me këtë ligj, rregullat e miratuara në bazë të 

këtij ligji, marrëveshjet ndërkombëtare nga sfera e sigurisë në furnizim të ratifikuara në pajtim 
me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe me status, Agjencia për Rezerva të 
Detyrueshme mund, në bazë të marrëveshjes, të shfrytëzojë shërbime të personave të 
specializuar fizikë dhe juridikë nga vendi dhe jashtë vendit. 

Statuti

Neni 29
 (1) Me Statutin e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme posaçërisht rregullohen: 
- punët dhe detyrat e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme; 
- mënyra e realizimit të aktiviteteve nga fushëveprimi i Agjencisë për Rezerva të 

Detyrueshme; 
- të drejtat, kompetencat dhe përgjegjësitë e të punësuarve dhe 
- punët tjera të cilat Agjencia për Rezerva të Detyrueshme i kryen në pajtim me këtë ligj, 

rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, marrëveshjet ndërkombëtare nga sfera e sigurisë në 
furnizimin të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe me statutin. 

 (2) Për statutin e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme, Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë jep pëlqim. 

Parimi i fshehtësisë së të dhënave

Neni 30
 (1) Të dhënat në lidhje me sasinë dhe strukturën e rezervave të detyrueshme në pajtim me 

këtë ligj janë të dhëna publike. 
 (2) Të dhënat në lidhje me zhvendosjen territoriale të rezervave të detyrueshme sipas sasisë 

dhe strukturës, në pajtim me këtë ligj janë të klasifikuara dhe për to do të zbatohen masat për 
siguri të informatave të klasifikuara, në pajtim me rregullat në fuqi. 

V.  FINANCIMI

Mënyra e financimit

Neni 31
 (1) Mjetet e dedikuara për mbulimin e shpenzimeve për formim, ruajtje dhe mirëmbajtje të 

rezervave të detyrueshme si dhe për punë të rregullt të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme, 
sigurohen nga: 

- kompensimi për rezerva të detyrueshme të naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të 
naftës (në tekstin e mëtejmë:  kompensim për rezerva të detyrueshme); 

- mjete të realizuara në bazë të bashkëpunimit ndërkombëtar të programeve dhe 
projekteve;  

- kredi dhe  
- burime tjera. 
 (2) Mjetet nga paragrafi (1) alineja 1 të këtij neni janë të ardhura të Agjencisë për Rezerva të 

Detyrueshme dhe paguhen në llogari përkatëse për pagesë në korniza të llogarisë së thesarit, 
kurse mjetet nga paragrafi (1) alinetë 2, 3 dhe 4 të këtij neni janë të ardhura të Agjencisë për 
Rezerva të Detyrueshme dhe paguhen në llogari të posaçme në korniza të llogarisë së thesarit . 
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 (3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Agjencisë për Rezerva të 
Detyrueshme, i përcakton mënyrën për përcaktim, llogaritje dhe lartësinë e kompensimit nga 
paragrafi (1) alineja 1 të këtij neni, si dhe përmbajtjen, mënyrën dhe afatet për dorëzim të të 
dhënave për plasmanin e derivateve të naftës në tregun vendas. Lartësia e kompensimit për 
rezervat e detyrueshme të shprehura në denarëlitërkilogram për secilën kategori të derivateve të 
naftës nga neni 6 paragrafi (1) të këtij ligji, përcaktohet duke marrë parasysh nevojën nga mjetet 
financiare në vitin fiskal në fjalë dhe llogaritet me ndarje të shpenzimeve të cilat priten me sasitë 
e rezervave të detyrueshme të parapara të ruhen dhe mirëmbahen në vitin fiskal referues.  

 (4) Mjetet e pashfrytëzuara për financim nga viti paraprak parashtrohen për shfrytëzim në 
vitin e ardhshëm. 

Detyrësit dhe krijimi i obligimit për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme

Neni 32
 (1) Detyrës për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme janë: 
- poseduesit e lejes së akcizës dhe 
- importuesit e derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë të cilët nuk     janë 

posedues të lejes së akcizës .  
 (2) Për krijimin, llogaritjen dhe detyrimin për pagesë të kompensimit për rezervat e 

detyrueshme për detyrësit nga paragrafi (1) alineja 1 të këtij neni në mënyrë përkatëse zbatohen 
dispozitat e Ligjit për akcizat. 

 (3) Kompensimin për rezerva të detyrueshme, për detyrësin nga paragrafi (1) alineja 1 e këtij 
neni e llogarit poseduesi i lejes së akcizave i cili është i detyruar ta paguajë në llogari përkatëse 
për pagesë të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme në korniza të llogarisë së thesarit, në afat 
prej 15 ditësh pas kalimit të çdo muaji kalendarik. 

 (4) Detyrimi për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme, për detyrësin nga 
paragrafi (1) alineja 2 të këtij neni bëhet me krijimin e borxhit doganor. 

 (5) Kompensimi për rezerva të detyrueshme, për detyrësin nga paragrafi (1) alineja 2 të këtij 
neni e llogarit organi doganor gjatë arkëtimit së borxhit doganor dhe e paguan në llogari 
përkatëse për pagesë të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme në korniza të llogarisë së thesarit. 

 (6) Debitorët për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme nga paragrafi (1) i këtij 
neni kanë detyrim në afat prej 30 ditësh pas kalimit të muajt kalendarik me të cilin është kryer 
pagesa e kompensimit për rezerva të detyrueshme për Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme të 
dorëzojnë  të dhëna për pagesën e realizuar.   

Bashkëpunimi me organin kompetent 
doganor

Neni 33
 (1) Për importin e realizuar të naftës së papërpunuar dhe derivateve të naftës në Republikën e 

Maqedonisë, Drejtoria Doganore e Republikës së Maqedonisë është e detyruar të përgatisë raport 
mujor dhe  ta dorëzojë atë te Agjencia për Rezerva të Detyrueshme dhe te Enti Shtetëror për 
Statistikë më së voni në afat prej 35 ditësh, për importin e realizuar përfundimisht me ditën e fundit 
të muajit. 

 (2) Për qarkullimin e kryer të derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë, Drejtoria 
Doganore e Republikës së Maqedonisë është e detyruar të përgatisë raport mujor dhe ta dorëzojë 
atë te Agjencia për Rezerva të Detyrueshme dhe te Enti Shtetëror për Statistikë më së voni në 
afat prej 35 ditësh, për qarkullimin e realizuar përfundimisht me ditën e fundit të muajit. 
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 (3) Agjencia për Rezerva të Detyrueshme dhe Drejtoria Doganore janë të detyruara së paku 
dy herë në vjet me procesverbal të bëjnë barazimin e të dhënave nga paragrafët (1) dhe (2) të 
këtij neni.  

VI.  REZERVAT E POSAÇME

Rezervat e posaçme

Neni 34
 (1) Agjencia për Rezerva të Detyrueshme mund të ruajë dhe rezerva të derivateve të naftës në 

formë të rezervave të posaçme të cilat janë pjesë përbërëse e rezervave të detyrueshme, të 
llogaritur në ditë të konsumit në pajtim me kushtet e përcaktuara në këtë nen dhe ato ruhen me 
qëllim që të mundësohet intervenim përkatës me lëshim në qarkullim të sasive të derivateve të 
naftës të cilat janë detyrimisht të nevojshme si përgjigje e parë në raste të urgjencës së posaçme 
ose të  tejkalohen kriza lokale të cilat nuk janë shkaktuar nga ndryshimi i çmimeve të naftës së 
papërpunuar ose derivateve të naftës, kurse mund të kenë të bëjnë dhe me ndërprerjen e 
furnizimit me gaz natyror. Rezervat e posaçme janë pronësi e Republikës së Maqedonisë dhe me 
to menaxhon Agjencia për Rezerva të Detyrueshme.  

 (2) Niveli i rezervave të posaçme të cilat ruhen llogaritet në bazë të metodave dhe 
procedurave për llogaritje të detyrimeve për ruajtje të rezervave të përcaktuara me rregullën nga 
neni 11 paragrafi (2) të këtij ligji.   

 (3) Për plotësimin e detyrimit për ruajtje të rezervave të posaçme në mënyrë përkatëse 
zbatohen dispozitat nga nenet 14 dhe 15 të këtij ligji, përveç për ruajtje të rezervave të posaçme 
nga paragrafi (4) alinetë 10, 11, 12, 13 dhe 14 të këtij neni, për të cilat shoqëritë tregtare-
magazinues duhet të posedojnë vetëm leje të akcizës. 

 (4) Rezervat e posaçme mund të jenë të përbëra nga një ose më shumë lloje të derivateve të 
naftës, si vijon: 

- Etan, 
- TNG,
- Benzinë motori,
- Benzinë për mjete fluturimi, 
- Lëndë djegëse për motorë reaktivë nga lloji i benzinës, (nga lloji i naftës ose JP4),
- Lëndë djegëse për motorë reaktivë nga lloji kerozinë ,
- Kerozin tjetër, 
- Vajra të gazit / lëndë djegëse dizell  (vaj ekstra i lehtë për amvisëri dhe dizell),
- Mazut (me përmbajtje të madhe të sulfurit dhe me përmbajtje të vogël të sulfurit),
- Terpentin minimal (“White spirit” ) dhe XVR, 
- Vaj për lyerje, 
- Bitumen, 
- Dyllë parafin dhe 
- Koks i naftës. 
 (5) Derivatet e naftës të cilat janë zgjedhur të ruhen për rezerva të posaçme përcaktohen në 

bazë të kategorive nga paragrafi (4) i këtij neni, kurse për secilën kategori të zgjedhur të 
rezervave përgjigjen në numër të dhënë të ditëve të konsumit mesatar ditor të matur në bazë të 
ekuivalentit të tyre të naftës së papërpunuar gjatë vitit referues, i cili është viti kalendarik para 
periudhës së ruajtjes së rezervave të posaçme.  

 (6) Shuma e ekuivalentëve të naftës së papërpunuar për sasitë e derivateve të naftës të cilat 
shfrytëzohen në Republikën e Maqedonisë, kurse të cilat janë zgjedhur si rezerva të posaçme, në 
vitin referues doemos duhet të paraqesin së paku 75% nga ekuivalenti i naftës së papërpunuar për 
konsumin vendor.  Konsumi vendor i derivateve të naftës është shuma e "llogaritur e dërgesave 
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vendase bruto" vetëm nga derivatet e naftës:   benzinë motori, benzinë për mjete fluturimi, lëndë 
djegëse për motorë reaktivë nga lloji i benzinës (në bazë të naftës ose JR4), lëndë djegëse për 
motorë reaktivë nga tipi i kerozinës, lloje tjera të kerozinës, lëndë djegëse disel / gaz natyror 
(mazut i distiluar) dhe mazut (me përqindje të lartë ose të ulët të sulfurit). Ekuivalentët e naftës 
së papërpunuar për konsum vendor llogariten me shumëzimin e sasive konkrete të derivateve të 
naftës nga kjo përbërje me faktor 1, 2 të indikatorit përmbledhës.  

 (7) Për nevojën e formimit të rezervave të posaçme, numrin e ditëve për të cilat ruhen 
rezervat e posaçme, si dhe derivatet e zgjedhura të naftës nga paragrafi (4) i këtij neni vendos 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë, kurse vendimet ngelen në fuqi në kohëzgjatje së paku prej 
një viti dhe ndryshimet e tyre mund të hyjnë në fuqi vetëm në ditën e parë të muajit kalendarik. 

 (8) Nëse Republika e Maqedonisë vendos të ruajë rezerva të posaçme, Agjencia për Rezerva 
të Detyrueshme nëpërmjet ministrisë kompetente për punët nga sfera e energjetikës të 
Komisionit Evropian dërgon njoftim me saktësimin e nivelit të rezervave që është detyruar i 
ruajë, si dhe kohëzgjatjen e ruajtjes së tillë.  

 (9) Nëse Republika e Maqedonisë nuk ka marrë detyrim në vit të dhënë kalendarik të ruajë 
rezerva të posaçme së paku për 30 ditë, mund të sigurojë së paku një të tretën nga detyrimi i saj 
për ruajtje të rezervave të detyrueshme të ruhet në formë të prodhimeve në pajtim me paragrafët 
(4) dhe (6) të këtij neni.  

 (10) Nëse në Republikën e Maqedonisë në vitin e dhënë kalendarik ruhen rezerva të posaçme 
për më pak se 30 ditë, Agjencia për Rezerva të Detyrueshme përpunon raport vjetor për masat e 
mara për sigurimin e dispozicionit dhe qasjes fizike të rezervave të detyrueshme si dhe 
aranzhmanet të cilat janë bërë për t’i siguruar Republikës së Maqedonisë ta kontrollojë 
shfrytëzimin e këtyre rezervave në rast të ndërprerjes në furnizimit me naftë.  Ai raport dërgohet 
në Komisionin Evropian deri në fund të muajit të parë të vitit kalendarik në të cilin dërgohet. 

 (11) Nëse Republika e Maqedonisë vendos rezervat e posaçme t’i lëshojë në qarkullim, do të 
zbatohen dispozitat nga neni 36 i këtij ligji. 

Menaxhimi me rezerva të posaçme

Neni 35
 (1) Agjencia për Rezerva të Detyrueshme udhëheq dhe mban Regjistër të rezervave të 

posaçme, për të gjitha rezervat e posaçme që i ruan në territorin e Republikës së Maqedonisë, i 
cili vazhdimisht azhurnohet.  Regjistri i rezervave të posaçme posaçërisht i përfshin informatat e 
domosdoshme për saktësimin e  lokacionit të saktë të rezervave të posaçme. 

 (2) Agjencia për Rezerva të Detyrueshme nëpërmjet ministrisë kompetente për punët nga 
sfera e energjetikës së Komisionit Evropian dërgon kopje nga Regjistri i rezervave të posaçme në 
afat prej 15 ditësh pas kërkesës së pranuar nga Komisioni Evropian.  Kjo kopje nuk është e 
domosdoshme të përmbajë të dhëna të ndjeshme për lokacionin e rezervave.  Kërkesat e tilla nga 
Komisioni Evropian mund të parashtrohen jo më vonë se pesë vjet pas datës me të cilën kanë të 
bëjnë të dhënat e kërkuara. 

 (3) Agjencia për Rezerva të Detyrueshme përpunon dhe rezyme statistikore për rezervat e 
posaçme dhe ato nëpërmjet ministrisë kompetente për punët nga sfera e energjetikës i parashtron 
për Komisionin Evropian.  

 (4) Kur rezervat e posaçme përzihen me rezerva tjera të derivateve të naftës, Agjencia për 
Rezerva të Detyrueshme i merr masat e domosdoshme me qëllim të pengohet magazinuesi të 
bëjë llogaritje të atyre derivateve të përziera në vëllim i cili i paraqet rezervat e posaçme, nëse 
nuk ka autorizim paraprak me shkrim nga Agjencia për Rezerva të Detyrueshme. 

 (5) Rezervat e posaçme të cilat ruhen ose transponohen në korniza të territorit të Republikës 
së Maqedonisë nuk mund të jenë lëndë e mbajtjes, pengut, realizimit dhe konfiskimit pa marrë 
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parasysh atë nëse ato rezerva janë në pronësi të Republikës së Maqedonisë ose në pronësi të 
vendeve tjera.  

 (6) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, me propozim të Agjencisë për 
Rezerva të Detyrueshme, i përcakton përmbajtjen, formën dhe mënyrën e udhëheqjes së 
Regjistrit të rezervave të posaçme si dhe rregullat për përgatitje dhe afatet për parashtrimin e 
rezymeve nga Regjistri i rezervave të posaçme te Komisioni Evropian. 

 (7) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, me propozim të Agjencisë për 
Rezerva të Detyrueshme, e përcakton përmbajtjen, formën dhe mënyrën e përgatitjes së 
rezymeve statistikore për rezerva të posaçme, si dhe rregullat për përgatitje dhe afatet për 
parashtrimin e rezymeve statistikore te Komisioni Evropian. 

VII. MËNYRA E SHFRYTËZIMIT TË REZERVAVE TË DETYRUESHME

Kushtet dhe mënyrat e lëshimit në qarkullim të rezervave të detyrueshme

Neni 36
 (1) Në rast të çrregullimit dhe prishjes së jashtëzakonshme të furnizimit të tregut me naftë të 

papërpunuar dhe derivate të naftës, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të 
Komisionit Këshillëdhënës nga neni 38 i këtij ligji, merr vendim për lëshim në qarkullim të 
rezervave të detyrueshme, me të cilin përcaktohet lloji dhe sasia e naftës së papërpunuar dhe/ose 
derivateve të naftës të cilat lëshohen në qarkullim, procedura dhe afatet për lëshim në shitje të 
rezervave të detyrueshme, si dhe intervali kohor në të cilin do të zbatohet vendimi.   

 (2) Me vendimin nga paragrafi (1) i këtij neni Qeveria e Republikës së Maqedonisë 
njëkohësisht miraton përkohësisht të ruhen sasi më të vogla të naftës së papërpunuar dhe/ose 
derivateve të naftës nga ato të cilat janë përcaktuar me nenin 5 paragrafin (1) ose me nenin 34 të 
këtij ligji. 

 (3) Agjencia për Rezerva të Detyrueshme në bazë të vendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, 
derivatet e naftës nga rezervat e detyrueshme i lëshon në qarkullim në territorin e Republikës së 
Maqedonisë nëpërmjet shitjes me çmime të tregut.  

 (4) Në rast të lëshimit në qarkullim të naftës së papërpunuar në territorin e Republikës së 
Maqedonisë, çmimi shitës do të caktohet në bazë të kotacioneve të naftës së papërpunuar të 
shpallura gjatë dorëzimit në  Platt's Crude Oil Marketwire. 

 (5) Në rast të lëshimit në qarkullim të naftës së papërpunuar dhe derivateve të naftës nga 
rezervat e detyrueshme jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë, si intervenim në bazë të 
vendimit efikas  ndërkombëtar për lëshimin e rezervave në qarkullim, çmimi shitës do të 
caktohet në bazë të kotacioneve të mesme të shpallura gjatë dorëzimit në Platt's Crude Oil 
Marketwire dhe Platt's European Marketscanu, për naftën e papërpunuar dhe/ose derivatet e 
naftës.  

 (6) Në rast kur është miratuar vendim në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, kurse 
Agjencia për Rezerva të Detyrueshme nuk arrin në pajtim me paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni 
të lëshojë rezerva të detyrueshme në treg, detyrim për blerje dhe shitje si dhe dorëzim te 
derivateve të naftës te konsumatorët e fundit kanë shoqëritë tregtare të cilat magazinojnë rezerva 
të detyrueshme dhe/ose subjektet energjetike të cilët kryejnë veprimtari tregti me shumicë të 
naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biolëndëve djegëse dhe lëndëve për transport, 
përpjesëtuar me lartësinë e pagesës së kompensimit për rezervat e detyrueshme në vitin paraprak 
kalendarik. 

 (7) Mjetet nga shitja e rezervave të detyrueshme paguhen në llogari përkatëse për pagesë të 
Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme në korniza të llogarisë së thesarit. 
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 (8) Për lëshimin e rezervave të detyrueshme si dhe për sasitë, Agjencia për Rezerva të 
Detyrueshme nëpërmjet ministrisë kompetente për punët nga sfera e energjetikës menjëherë e 
njofton Komisionin Evropian. 

Plani për intervenim

Neni 37
 (1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të ministrisë kompetente për punët 

nga sfera e energjetikës miraton Plan për intervenim në rast të çrregullimit të jashtëzakonshëm 
furnizimit të tregut me naftë të papërpunuar dhe/ose derivate të naftës (në tekstin e mëtejmë:  
Plani për intervenim )

 (2) Me Planin për intervenim përcaktohen procedura, kriteret dhe kushtet për përcaktimin e 
paraqitjes së çrregullimit  të furnizimit të tregut vendas me naftë të papërpunuar dhe / ose 
derivate të naftës dhe shpalljen e gjendjen e krizës së naftës, kompetencë dhe përgjegjësi për 
veprim në rast të çrregullimit të furnizimit, masat që merren në rast të gjendjes së krizës të 
naftës, të drejtat dhe detyrimet e bartësve të një ose më shumë licencave për kryerjen e 
veprimtarive energjetike magazinim dhe/ose përpunim dhe/ose transport të naftës së 
papërpunuar, derivate të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport, si dhe procedura 
tjera për normalizim të furnizimit të tregut.   

 (3) Me Planin për intervenim përcaktohen dhe masat që përfshijnë zvogëlimin e konsumit të 
derivateve të naftës në kushte të paraqitjes së çrregullimit të furnizimit të tregut vendas ose të 
gjendjes së krizës të naftës.  

 (4) Plani për intervenim nuk zbatohen në rast të çrregullimit të pavarësisë dhe integritetit 
territorial të Republikës së Maqedonisë dhe në rast të fatkeqësive të mëdha natyrore në territorin 
e Republikës së Maqedonisë.

 (5) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Komisionit përkatës nga neni 38 i 
këtij ligji, merr vendime për masat dhe aktivitetet të përcaktuara me Planin nga paragrafi (1) i 
këtij neni, të cilat ndërmerren për mbrojtje nga rreziku i drejtpërdrejtë nga çrregullimi në 
furnizimin dhe mënjanimin e pengesave të paraqitura në furnizim me derivate të naftës në treg . 

Komisioni Këshillëdhënës

Neni 38
 (1) për zbatimin e Planit për intervenim nga neni 37 i këtij ligji, Qeveria e Republikës së 

Maqedonisë formon Komision përkatës të përbërë nga nëntë anëtarë.  
 (2) Anëtarët e Komisionit Këshillëdhënës i emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së 

Maqedonisë dhe ai është i përbërë nga: 
- një përfaqësues nga ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës i emëruar me 

propozim të ministrit, nga radha e funksionarëve të emëruar dhe një përfaqësues nga radha e 
nëpunësve shtetërorë udhëheqës;  

- një përfaqësues nga Ministria e Financave, i emëruar në propozim të ministrit, nga radha e 
funksionarëve të emëruar; 

- drejtori i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;  
- kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetikë; 
- nga një përfaqësues nga dy subjekte energjetike me ndarje më të madhe në tregun e 

derivateve të naftës në shitje me shumicë në Republikën e Maqedonisë, në nivel të anëtarëve të 
drejtorisë ose drejtorëve ekzekutivë, të emëruar me propozim të ministrit kompetent për punët 
nga sfera e energjetikës dhe 
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- nga një përfaqësues nga dy konsumatorë më të mëdhenj të derivateve të naftës në vend nga 
sektori industri, në nivel të anëtarëve të drejtorisë ose drejtorëve ekzekutivë, të emëruar me 
propozim të odave ekonomike. 

 (3) Kryetar i Komisionit përkatës është përfaqësues nga ministria kompetente për punët nga 
sfera e energjetikës, kurse zëvendëskryetar është drejtori i Agjencisë për Rezerva të 
Detyrueshme. 

 (4) Mandati i anëtarëve të Komisionit përkatës zgjat katër vjet, përkatësisht deri në skadimin 
e mandatit të funksioneve në institucionet përkatësisht subjektet nga të cilat vijnë, me të drejtë të 
riemërimit.   

 (5) Komisioni Këshillëdhënës i kryen këto punë: 
- inicion propozim për miratimin e vendimit për çrregullimin e ndodhur në furnizimin e tregut 

me naftë të papërpunuar dhe derivate të naftës dhe shpalljen e gjendjes së krizës të naftës; 
- propozon masa dhe vendime për normalizimin e furnizimit të tregut me naftë të papërpunuar 

dhe derivate të naftës në rast të çrregullimit të furnizimit; 
- propozon masa plotësuese për normalizimin e furnizimit të tregut; 
- propozon prishjen e të gjitha vendimeve dhe masave për normalizimin e furnizimit të tregut 

dhe
- punë të tjera në pajtim me këtë ligj dhe Rregullore për punën e komisionit. 
 (6) Komisioni Këshillëdhënës për punën e vet përgjigjet para Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë.  
 (7) Komisioni Këshillëdhënës punon dhe vendos në mbledhje.  Mënyra e punës dhe 

vendosjes rregullohet me Rregullore për punën e Komisionit Këshillëdhënës të cilën e miraton 
Komisioni.  

 (8) Anëtarëve dhe kryetarit të Komisionit Këshillëdhënës nuk u takon asnjë kompensim. 
 (9) Punët administrative teknike për nevojat e Komisionit Këshillëdhënës i kryen shërbimi 

profesional i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme. 

Bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare nga sfera e energjetikës në lidhje me 
lëshimin e rezervave të detyrueshme

Neni 39
(1) Ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës është e detyruar për koordinimin 

dhe bashkëpunim me Komisionin Evropian.  Bashkëpunimi i përfshinë të gjitha çështjet që kanë 
të bëjnë me sigurinë në furnizim me naftë të papërpunuar dhe derivate të naftës posaçërisht në 
rast të çrregullimeve të mëdha me furnizim si dhe çështjet e dorëzimit të kopjeve nga regjistrat 
dhe rezymetë statistikore për gjendjen me rezervat e detyrueshme dhe rezervat e posaçme në 
Republikën e Maqedonisë . Ndihmë profesionale të ministrisë siguron Agjencia për Rezerva të 
Detyrueshme.  

 (2) Ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës dhe Agjencia për Rezerva të 
Detyrueshme e përfaqësojnë Republikën e Maqedonisë në trupat punues, profesionalë dhe trupat 
këshillëdhënës të Komisionit Evropian që kanë të bëjnë me siguri në furnizim.

VIII.  MBIKËQYRJA

Trupat kompetentë për zbatimin 
e mbikëqyrjes

Neni 40
(1) Mbikëqyrje të zbatimit të dispozitave të këtij ligji dhe të marrëveshjeve për magazinim, 

ruajtje dhe ripërtëritje e rezervave të detyrueshme bën Agjencia për Rezerva të Detyrueshme. 
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 (2) Mbikëqyrjen nga paragrafi (1) i këtij neni e kryejnë persona të autorizuar nga radha e të 
punësuarve në Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme, në bazë të autorizimit me shkrim nga 
drejtori i Agjencisë. 

 (3) Personat e autorizuar janë të detyruar gjatë kryerjes së mbikëqyrjes ta tregojnë 
autorizimin, kurse në kërkesë të shoqërisë tregtare - magazinier, përkatësisht detyrësit për pagesë 
të kompensimit për rezerva të detyrueshme dhe t’i lënë kopje të tij.

(4) Personat e autorizuar nga Agjencia për Rezerva të Detyrueshme nuk janë të detyruar ta 
njoftojnë ardhjen e tyre. 

 (5) Personat e autorizuar nga Agjencia për Rezerva të Detyrueshme i kryejnë punët e 
mbikëqyrjes dhe marrin masa për të cilat janë të autorizuar me këtë dhe me ligj tjetër në 
pikëpamje të : 

- mbikëqyrjes ndaj zbatimit të marrëveshjeve për magazinim: 
- kontrollit dhe mbikëqyrjes ndaj dokumentacionit dhe evidencës për pagesë të kompensimit 

për rezerva të naftës te detyrësit për pagesë të kompensimit në pajtim me nenin 32 të këtij ligji;  
- kontrollit në dokumentacionin dhe evidencën e shoqërive tregtare- magazinierë që kanë të 

bëjnë me magazinimin, ruajtjen dhe veprimet tjera në lidhje me rezervat e detyrueshme të marra 
në pajtim me këtë ligj dhe dispozitat të miratuara në bazë të këtij ligji.  

 (6) Personat e autorizuar nga paragrafi (2) i këtij neni, i kryejnë punët në mbikëqyrje dhe 
marrin masa për të cilat janë të autorizuar me këtë dhe ligj tjetër, në bashkëpunim me organet 
kompetente inspektuese dhe/ose trupin e zgjedhur të akredituar kontrollues inspektues dhe 
laboratorin e akredituar, në pikëpamje të: 

- kontrollit kuantitativ të sasive të rezervave të detyrueshme dhe 
- kontrollit kualitativ të rezervave të naftës. 
 (7) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes Agjencia për Rezerva të Detyrueshme, në bazë të 

marrëveshjes, mund të angazhojë edhe persona tjerë të jashtëm profesionalë fizikë dhe persona 
juridikë nga sfera relevante për kryerjen e aktiviteteve individuale profesionale. 

 (8) Personat e autorizuar nga Agjencia për Rezerva të Detyrueshme, organet kompetente  
inspektuese dhe trupat e angazhuar kontrollues dhe personat e jashtëm  profesionalë, gjatë 
kryerjes së mbikëqyrjes janë të detyruar të mbajnë llogari për mbrojtjen e interesit publik dhe për 
mbrojtje të interesave afariste të shoqërisë tregtare - magazinier si dhe për detyrësit për pagesë të 
kompensimit për rezerva të detyrueshme.  

 (9) Identitetin e kopjes me origjinalin e dokumenteve, dëshmitë dhe informatat i vërteton me 
nënshkrim i punësuar i autorizuar te shoqëria tregtare  - magazinier, përkatësisht te detyrësi për 
pagesë të kompensimit për rezervat e detyrueshme.  

 (10) Shoqëria tregtare – magazinier ka detyrim të bashkëpunojë dhe me kërkesë të personit të 
autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes të mundësojë qasje pa pengesë te kapacitetet magazinuese 
në të cilat ruhen rezervat e detyrueshme si dhe lokalet, dokumentet, sistemet elektronike ose cili 
do mjet tjetër në lidhje me rezervat e detyrueshme lëndë e mbikëqyrjes dhe ta dorëzoj 
dokumentacionin e plotë në lidhje me rezervat e detyrueshme të nevojshme për kryerjen e 
mbikëqyrjes. 

(11) Detyrësi për pagesë të kompensimit për rezervat e detyrueshme ka detyrim të 
bashkëpunojë dhe me kërkesë të personit të autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes të mundësojë 
qasje pa pengesa te lokalet, dokumentet, sistemet elektronike ose çdo do mjet tjetër në lidhje me 
llogaritjen dhe pagesën e kompensimit për rezerva të detyrueshme dhe ta dorëzojë 
dokumentacionin e plotë të nevojshëm për realizimin e mbikëqyrjes. 
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Aktet dhe masat në lidhje me zbatimin 
e mbikëqyrjes

Neni 41
 (1) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së rezervave të detyrueshme personat e autorizuar nga 

Agjencia për Rezerva të Detyrueshme përgatisin procesverbal. 
 (2) Procesverbali detyrimisht duhet të jetë i nënshkruar nga përfaqësuesit e autorizuar të 

Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme, përfaqësuesit nga organet kompetente inspektuese, 
përfaqësuesi i trupit të angazhuar të akredituar kontrollues inspektues,  menaxhues ose 
magazinues i depos, menaxhues përkatësisht person i autorizuar te detyrësi për pagesë të 
kompensimit për rezerva të detyrueshme, si dhe nga persona të jashtëm profesionalë të 
autorizuar nëse ata janë angazhuar. 

 (3) Në rast të parregullsive të konstatuara, në bazë të procesverbalit nga paragrafi (1) i këtij 
neni, personat e autorizuar për mbikëqyrje te drejtori i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme 
parashtrojnë raport me shkrim me propozim masa për mënjanimin e parregullsive të konstatuara. 

 (4) Drejtori i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme në korniza të kompetencave të veta ka të 
drejtë me aktvendim t’i urdhërojë shoqëritë tregtare - magaziniere, përkatësisht detyrësve për 
pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme (në tekstin e mëtejmë:  subjekte juridike), ta 
harmonizojnë punën e tyre me kushtet e parapara me këtë ligj, akte nënligjore dhe marrëveshje, 
në afat nga më së shumti 30 ditë nga dita e pranimit të aktvendimit. 

 (5) Nëse subjektet juridike në afatin nga paragrafi (4) i këtij neni plotësisht i mënjanojnë 
mangësitë të theksuara në aktvendim, ato janë të detyruar të dorëzojnë te Agjencia për Rezerva 
të Detyrueshme arsyetim me shkrim me dëshmi përkatëse në shtojcë, më së voni në afat prej 
pesë ditësh nga harmonizimi i realizuar.  Pas kontrollit të realizuar dhe vlerësimit të arsyetimit të 
dorëzuar, Agjencia për Rezerva të Detyrueshme nëse i pranon dëshmitë e parashtruara me 
procesverbal do të konstatojë se harmonizimi është i kryer. 

 (6) Nëse subjektet juridike në afatin nga paragrafi (4) i këtij neni pjesërisht i largojnë 
mangësitë e theksuara në aktvendim, ato janë të detyruar të dorëzojnë arsyetim të detajuar me 
shkrim për veprimin e tillë me dëshmi përkatëse në shtojcë, me çka Agjencia për Rezerva të 
Detyrueshme mund të caktojë afat plotësues në fjalë prej më së shumti 15 ditë për harmonizim të 
plotë të punës.  Pas skadimit të afatit plotësues shoqëria tregtare - magazinier, përkatësisht 
detyrësi për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme, janë të detyruar të dorëzojnë 
arsyetim me shkrim për masat e mara me dëshmi përkatëse në shtojcë, më së voni në afat prej 
pesë ditësh nga harmonizimi i kryer, kurse pas kontrollit të kryer dhe vlerësimit të arsyetimit të 
dorëzuar Agjencia për Rezerva të Detyrueshme nëse i pranon dëshmitë e parashtruara me 
procesverbal do të konstatojë se harmonizimi është i kryer. 

 (7) Nëse shoqëria tregtare- magazinier, përkatësisht detyrësi për pagesë të kompensimit për 
rezerva të detyrueshme nuk veprojnë në pajtim me afatet dhe kushtet nga paragrafët (4), (5) dhe 
(6) të këtij neni, Agjencia për Rezerva të Detyrueshme do të ngrejë procedurë para gjykatës 
kompetente përkatësisht llojit të kundërvajtjes dhe lartësisë së dëmit të ndodhur. 

 (8) Kundër aktvendimeve të miratuara nga paragrafët (4), (5) dhe (6) të këtij neni, shoqëria 
tregtare – magazinier, përkatësisht detyrësi për pagesë të kompensimit për rezerva të 
detyrueshme kanë të drejtë të ngrenë kontest administrativ në afat prej 30 ditësh nga dita e 
pranimit të tyre.    

 (9) Personat e autorizuar nga Agjencia për Rezerva të Detyrueshme, të cilat gjatë kryerjes së 
mbikëqyrjes do të konstatojnë se ka elemente të veprës së kryer penale, janë të detyruar për atë të 
dorëzojnë raport për drejtorin e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme për shkak të ngritjes së 
procedurës ligjore para organeve kompetente. 
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Mbikëqyrja inspektuese e rezervave
 të detyrueshme

Neni 42
 (1) Mbikëqyrje inspektuese të rezervave të detyrueshme bën Inspektorati Shtetëror i Tregut 

dhe Inspektorati Shtetëror për Inspektim Teknik në pajtim me kompetencat e tyre të përcaktuara 
me ligj. 

IX.  DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE

Lartësia e gjobës

Neni 43
(1) Gjobë në shumë prej 7 deri në 10% nga të ardhurat e përgjithshme vjetore në vitin afarist 

që i paraprin vitit kur është kryer kundërvajtja ose nga e ardhura e përgjithshme e realizuar për 
një  periudhë më të shkurtër nga vitit që i paraprin kundërvajtjes nëse në atë vit personi juridik ka 
filluar të punojë, do t’i shqiptohet shoqërisë tregtare- magazinier nëse rezervat e detyrueshme pa 
autorizim i shfrytëzon ose i shet ose ua ndërron dedikimin ose lokalin magazinues ose në mënyrë 
tjetër menaxhon me naftën e papërpunuar dhe/ose derivatet e naftës nga rezervat e detyrueshme 
në kundërshtim me marrëveshjen dhe të këtë ligj. 

 (2) Gjobë në shumë prej 3 deri në 7% nga të ardhurat e përgjithshme vjetore në vitin afarist 
që i paraprin vitit kur është kryer kundërvajtja ose nga e ardhura e përgjithshme e realizuar për 
një  periudhë më të shkurtër nga vitit që i paraprin kundërvajtjes nëse në atë vit personi juridik ka 
filluar të punojë, do t’i shqiptohet 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 dhe mall i konfiskuar, në pajtim me nenin 15 paragrafin (5) dhe 
nenin 16 të këtij ligji.

 (3) Gjobë në shumë prej 10 000 – 20 000 euro në kundërvlerë të denarit do t’i shqiptohet për 
kundërvajtje shoqërisë tregtare - magazinier, përkatësisht detyrësit për pagesë të kompensimit 
për rezerva të detyrueshme nëse: 

- rezervat e detyrueshme të cilat i ruan sipas kualitetit të vet nuk përgjigjen në standardet më 
të larta të vlefshme për kualitet të lëndëve teknike në Republikën e Maqedonisë dhe të njëjtat 
përmbajnë përzierje dhe/ose papastërti të cilat në mënyrë të rëndësishme mund të ndikojnë ndaj 
kualitetit dhe sasive faktike të rezervave të detyrueshme në pajtim me nenin 15 paragrafin (4) të 
këtij ligji; 

- nuk siguron qasje te kapacitetet magazinuese ku ruhen rezervat e detyrueshme në pajtim me 
nenin 15 paragrafin (6) të këtij ligji; 

- nuk mundëson qasje pa pengesa te lokalet, dokumentet, sistemet elektronike ose cili do 
mjet tjetër në lidhje me llogaritjen dhe pagesën e kompensimit për rezervat e detyrueshme dhe 
nuk e dorëzon dokumentacionin e plotë të nevojshëm për realizimin e mbikëqyrjes, në pajtim me 
nenin 40  paragrafin (11) të këtij ligji; 

- nuk e paguan kompensimin për rezervat e detyrueshme në pajtim me nenin 32 të këtij ligji; 
- nuk vepron në pajtim me vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në rast të 

llogaritjes së furnizimit, në pajtim me nenin 36 të këtij ligji;
- nuk pranon masa në pajtim me Planin për intervenim nga neni 37 i këtij ligji dhe 
- nuk vepron në pajtim me afatet dhe kushtet nga paragrafët (4), (5) dhe (6) të nenit  41 të këtij 

ligji.  
 (4) Gjobë në shumë prej 5 000 - 10 000 euro në kundërvlerë në denarë do t’i shqiptohet për 

kundërvajtje shoqërisë tregtare - magazinier, përkatësisht detyrësit për pagesë të kompensimit 
për rezervat e detyrueshme nëse: 
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- nuk jep të dhënë, jep të dhënë të pasaktë, jo të plotë, jo në kohë ose të dhënën e jep në 
mënyrë më ndryshe nga rregullat në pajtim me nenin 10 paragrafin (1) dhe nenin 32 të këtij ligji. 

 (5) Gjobë në shumë prej 2 000 - 4 000 euro në kundërvlerë në denarë 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;  

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

- ndjek informata të klasifikuara në lidhje me rezervat e detyrueshme në pajtim me nenin 30 
paragrafin (2) të këtij ligji.  

 (6) Për veprimet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 
10 000 deri në 20 000 euro në kundërvlerë në denarë për kundërvajtje edhe personit përgjegjës 
në personin juridik. 

 (7) Për veprimet nga paragrafi (3) i këtij neni do t’i shqiptohet gjobë në shumë prej 2 000 deri 
në 4 000 euro në kundërvlerë në denarë për kundërvajtje edhe personit përgjegjës në person 
juridik. 

 (8) Përveç gjobës për kundërvajtje nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni personit juridik i 
cili ka bërë dy ose më shumë shkelje ose në afat prej një viti i përsërit kundërvajtjet nga 
paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, mund t’i shqiptohet ndalim i përkohshëm për kryerjen e 
veprimtarisë së caktuar në kohëzgjatje prej një viti, kurse personit përgjegjës në personin juridik 
për të njëjtën kundërvajtje i shqiptohet edhe ndalim i përkohshëm për ushtrimin e profesionit të 
caktuar, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje deri në një vit. 

 (9) Përveç gjobës për kundërvajtjen nga paragrafi (3) i këtij neni personit juridik i cili ka bërë 
dy ose më shumë shkelje ose në afat prej një viti i përsërit kundërvajtjet nga paragrafi (3) i këtij 
neni, mund ti shqiptohet dhe pengesë e përkohshme për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje 
nga tre deri në gjashtë muaj, kurse personit përgjegjës në personin juridik do ti shqiptohet 
pengesë e përkohshme për ushtrim të profesionit të caktuar, veprimtari ose aktivitet në 
kohëzgjatje prej gjashtë muajsh. 

 (10) Përveç gjobës për kundërvajtjen nga paragrafi (3) alineja 5 e këtij neni, personit juridik i 
cili nuk vepron në pajtim me vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në rast të 
çrregullimit të furnizimit mund t'i shqiptohet dhe pengesë e përkohshme për kryerje të 
veprimtarisë në kohëzgjatje prej tre muajsh deri në një vjet, kurse personit përgjegjës në personin 
juridik ti shqiptohet pengesë e përkohshme për ushtrimin e profesionit të caktuar, veprimtari ose 
detyrë në kohëzgjatje prej një viti.   

Gjykata kompetente

Neni 44
Për kundërvajtje të përcaktuara në nenin 43 të këtij ligji, procedurë kundërvajtëse mban dhe 

sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente. 

Procedura për barazim

Neni 45
 (1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 43 të këtij ligji, Agjencia për Rezerva të 

Detyrueshme është e detyruar kryerësit të kundërvajtjes ti propozoj procedurë për barazim para 
se të parashtroj kërkesë për procedurë kundërvajtëse. 
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 (2) Personat e autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes përpilojnë procesverbal në të cilin 
shënohen elementet e rëndësishme të kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së 
kundërvajtjes, përshkrimin e veprimtarisë së kundërvajtjes dhe personat e hasur në vendndodhje. 

 (3) Në procesverbal përcaktohet mënyra me të cilën do të mënjanohen pasojat e dëmshme 
nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të pasojave nga kryerja e kundërvajtjes. 

 (4) Agjencia për Rezerva të Detyrueshme në procedurë për barazim kryerësit të kundërvajtjes 
i jep urdhërpagesë. 

 (5) Konsiderohet se kryerësi i kundërvajtjes me nënshkrim të pranimit të urdhërpagesës 
pajtohet ta paguajë gjobën. 

 (6) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet person juridik, procesverbali dhe urdhërpagesën e 
nënshkruan person zyrtar ose përgjegjës i cili është hasur në vendngjarje gjatë kontrollit ose 
person tjetër përkatësisht person përgjegjës i cili ka deklaruar se ka të drejtë ta nënshkruajë 
procesverbalin dhe ta pranojë urdhërpagesën. 

 (7) Deklarata nga paragrafi (6) i këtij neni shënohet në procesverbal. 
 (8) Kryerësi i kundërvajtjes është i detyruar ta paguajë gjobën në afat prej tetë ditësh nga 

pranimi i urdhërpagesës në llogari të shënuar në urdhërpagesë.  Kryerësi i cili do ta paguajë 
gjobën në atë afat do të paguajë vetëm gjysmën nga gjoba e shqiptuar.  Këshilla për atë të drejtë 
është pjesë nga këshilla juridike e urdhërpagesës. 

 (9) Në procedurën e cila do të përfundojë në urdhërpagesë nuk paguhen shpenzime të 
procedurës. 

 (10) Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën në afatin e paraparë në paragrafin (8) të këtij neni, 
personat e autorizuar për kryerje të mbikëqyrjes do të parashtrojnë kërkesë për ngritjen e 
procedurës kundërvajtëse te gjykata kompetente.  

 (11) Personat e autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes janë të detyruar të mbajnë evidencë për 
procedurat e ngritura për barazim dhe për rezultatin e tyre. 

X.  DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 46
 (1) Drejtoria për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dhe Derivateve të Naftës e themeluar në 

pajtim me Ligjin për rezerva të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 84/2008, 35/11,  84/12 dhe 43/14 ) me ditën e fillimit me 
zbatim të këtij ligji vazhdon të punojë si Agjenci Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të 
Naftës me kompetenca të përcaktuara me këtë ligj.   

 (2) Mjetet, rezervat, prona, të drejtat, kërkesat, detyrimet, arkivi dhe dokumentacioni nga 
Drejtoria për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dhe Derivateve të Naftës me ditën e fillimit me 
zbatim të këtij ligji, në tërësi barten në Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme. 

 (3) Të punësuarit në Drejtorinë për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dhe Derivateve të 
Naftës, nga dita e fillimit me zbatim të  këtij ligji deri në ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për 
nëpunës administrativë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 27/14) dhe Ligjit 
për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
27/14), vazhdojnë të punojnë në Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme në pajtim me titujt 
paraprakë të arritur të nëpunësve publikë dhe në pajtim me aktet për organizim të punës dhe 
sistematizim të vendeve të punës të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme.  

 (4) Të punësuarit në Drejtorinë për Rezerva të Detyrueshme të naftës dhe derivateve të 
naftës, të cilët kryejnë punë ndihmëse dhe teknike dhe nuk kanë status të nëpunësve publikë me 
ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, vazhdojnë të punojnë në Agjencinë për Rezerva të 
Detyrueshme dhe në raport të të drejtave, detyrimeve dhe përgjegjësive të tyre nga marrëdhënia e 
punës zbatohen dispozitat e përgjithshme për marrëdhënie pune. 
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Neni 47
Anëtarët e Këshillit Administrativ të Drejtorisë për Rezerva të Detyrueshme të naftës dhe 

derivateve të naftës të cilët e ushtrojnë këtë funksion me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, 
vazhdojnë ta ushtrojnë funksionin e tyre me të cilin janë emëruar si anëtarë të Këshillit 
Administrativ të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme deri në zgjedhjen e Këshillit të ri 
administrativ nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.  

Neni 48
Drejtori i Drejtorisë për Rezerva të Detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës i cili e 

ushtron këtë funksion në ditën e fillimit  me zbatim të këtij ligji, vazhdon ta ushtrojë funksionin 
drejtor i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme deri në emërimin e drejtorit nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë. 

  
Neni 49

 (1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë më së voni deri në ditën e fillimit me zbatim të këtij 
ligji do të miratojë: 

1) plan aksional për formimin e rezervave të detyrueshme nga neni 12 paragrafi (2) të këtij 
ligji; 

2) vendim për sasinë dhe strukturën e rezervave të detyrueshme për vitin rrjedhës, në pajtim 
me nenin 12 paragrafin (3) të këtij ligji; 

3) rregullore me të cilën i përcakton mënyrën e menaxhimit, llogaritjen, lartësinë dhe 
kompensimin e shpenzimeve për ruajtje të rezervave të detyrueshme në pajtim me nenin 15 
paragrafin (3) të këtij ligji; 

4) rregullore me të cilën i përcakton mënyrën për menaxhim, llogaritje dhe lartësinë e 
kompensimit për rezerva të naftës, si dhe përmbajtjen, mënyrën dhe afatet për dorëzim të të 
dhënave për plasman të derivateve të naftës të tregut vendas, në pajtim me nenin 31 paragrafin 
(3) të këtij ligji dhe 

5) plan për intervenim në rast të çrregullimit të jashtëzakonshëm  të furnizimit të tregut me 
naftë të papërpunuar dhe derivate të naftës në pajtim me nenin 37 paragrafin (1) të këtij ligji. 

 (2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë më së voni deri në ditën e fillimit me zbatimin e 
këtij ligji do t’i emërojë anëtarët e Këshillit Administrativ dhe Drejtorin e Agjencisë për Rezerva 
të Detyrueshme në pajtim me nenin 23 dhe nenin 25 të këtij ligji. 

 (3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë më së voni deri në ditën e fillimit me zbatimin e 
këtij ligji do ta formojë dhe do t’i emërojë anëtarët e Komisionit Këshillëdhënës nga neni 38 
paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji. 

 (4) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, me propozim të Agjencisë për 
Rezerva të Detyrueshme, më së voni deri në ditën e  fillimit me zbatimin e këtij ligji do të 
miratojë:  

1) rregullore për metodat dhe procedurat për llogaritje të importeve mesatare ditore neto dhe 
konsumit mesatar ditor vendor, nga neni 5 paragrafi (3) të këtij ligji; 

2) rregullore për formën dhe mënyrën e dorëzimit të të dhënave për gjendjen e rezervave 
personale dhe rezervave të detyrueshme dhe operative në nivel mujor nga neni 10  paragrafi (2) 
të këtij ligji; 

3) rregullore për përgatitje dhe afatet për parashtrim të rezymesë statistikore për Komisionin 
Evropian, për përmbajtjen, formën dhe mënyrën e mbajtjes së Regjistrave për rezervat e 
detyrueshme dhe për rezervat e posaçme, si dhe rregullat për përgatitje dhe afatet për parashtrim 
të rezymeve nga Regjistrat për rezerva të detyrueshme dhe për rezerva të posaçme te Komisioni 
Evropian, në pajtim me nenin 10 paragrafin (5), nenin 13 paragrafët (2) dhe (4) dhe nenin 35 
paragrafët (6) dhe (7) të këtij ligji dhe
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4) rregullore për metodat dhe procedurat për llogaritje të niveleve të rezervave të detyrueshme 
nga neni 11 paragrafi (2) të këtij ligji.

 
Afati për formimin e rezervave

 të detyrueshme

Neni 50
Qeveria e Republikës së Maqedonisë do t’i formojë rezervat e detyrueshme në pajtim me 

nenin 5 paragrafin (1) të këtij ligji, më së voni deri më 31 dhjetor 2022. 

Statuti i Agjencisë për Rezerva 
të Detyrueshme

Neni 51
Statuti i Agjencisë për Rezervat e Detyrueshme nga neni 29 i këtij ligji, do të miratohet më së 

voni në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji. 

Shfuqizimi i dispozitave 
të caktuara

Neni 52
Me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji shfuqizohet Ligji për rezerva të detyrueshme të 

naftës dhe derivateve të naftës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë ” numër 84/2008, 
35/11, 84/12 dhe 43/14 ).

Hyrja në fuqi

Neni 53
Dispozita nga neni 25 paragrafi (2) alineja 5 të këtij ligji që kanë të bëjnë me kushtin për 

njohjen e gjuhës së huaj do të fillojnë të zbatohen një vit pas ditës së fillimit të zbatimit të këtij 
ligji.  

Neni 54
Dispozitat nga neni 27 paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga dita e 

fillimit të zbatimit të Ligjit për nëpunës administrativë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 27/14) dhe Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 27/14). 

Neni 55
Dispozitat nga neni 4 paragrafi (3), neni 10 paragrafi (4), neni 13 paragrafët (2) dhe (3), neni 

15 paragrafi (7), neni 34 paragrafët (8) dhe (10), neni 35 paragrafët (2 )dhe (3), neni 36 
paragrafët (5) dhe (8) dhe neni 39 paragrafi (1) të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen nga dita e 
aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian. 

Neni 56
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë”, kurse do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2015.


