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LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR REZERVA TË 
DETYRUESHME TË NAFTËS DHE DERIVATEVE TË NAFTËS

Neni 1
Në Ligjin për rezerva të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër  84/2008, 35/11, 84/12, 43/14 dhe 83/18), në nenin 3-a 
paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 

“(1) Shprehjet e veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin si në vijim: 
1. “Marrëveshje bilaterale” është marrëveshje e lidhur ndërmjet Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë dhe qeverisë së cilit do vend anëtar të BE-së me të cilin rregullohen mënyra dhe 
kushtet e ruajtjes së rezervave të detyrueshme të Republikës së Maqedonisë në kapacitete të 
magazinimit në territorin e shtetit me të cilin lidhet marrëveshja; 

2. “Qasje në rezervat e detyrueshme” paraqet qasje fizike dhe disponueshmëri të terpicave të 
rezervave të detyrueshme në rast të nevojave urgjente;

3. “Evaporim” është avullimi i naftës dhe derivateve të naftës; 
4. "Evidentimi i pagesës së kompensimit për rezerva të detyrueshme" është proces sistematik 

dhe i vazhdueshëm me të cilin Drejtoria për Rezervat e Detyrueshme të Naftës dhe Derivateve të 
Naftës (në tekstin e mëtejmë - Drejtoria) dhe debitori i fut të dhënat në sistemin e vetëm për 
përpunimin e të dhënave;

5. "Bilanci energjetik" është dokument indikativ i planit me të cilin Qeveria e përcakton 
nevojat e përgjithshme të energjisë dhe nevojat e llojeve të caktuara të energjisë, si dhe 
mundësitë për plotësimin e tyre nga prodhimi vendor dhe nga importi, për periudhë prej një viti; 

6. "Përtëritja" është proces i zëvendësimit të rezervave ekzistuese të rezervave të detyrueshme 
të derivateve të naftës me karakteristika dhe cilësi të reja me qellim të harmonizimit me 
dispozitat në fuqi për cilësi të karburanteve të lëngëta në Republikën e Maqedonisë;

7. "Rezerva të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës (rezerva të detyrueshme)" janë 
rezervat minimale të naftës dhe derivateve të naftës pronësi të Republikës së Maqedonisë, të cilat 
ruhen nga Drejtoria me qëllim për sigurimin e kushteve për furnizime intervenuese të tregut me 
naftë dhe derivate të naftës, në rast të rrezikimit të sigurisë energjetike të shtetit të shkaktuar nga 
ndërprerjet në furnizimin me përmasa më të mëdha;

8. "Deklaratë për përshtatje" është dokument me të cilin vërtetohet cilësia e derivateve të 
naftës dhe karburanteve për transport, që prodhuesit, tregtarët me shumicë të derivatit ose 
karburantit për transport, tregtarë me pakicë me karburant, si dhe konsumatorët që furnizojnë 
derivate të naftës, biokarburante dhe karburante për transport nga jashtë e sigurojnë nga persona 
juridikë të akredituar në pajtim me standardin EN ISO / IEC 17020 në bazë të raportit për 
kontrollin e cilësisë së karburantit për transport nga laboratorë të akredituar, në pajtim me 
standardin MKS EN ISO / IEC 17025;

9. “Kontrolli i kualitetit të derivateve të naftës” është proces i përcaktimit fizik të sasive të 
derivateve të naftës, të shprehura në litra ose kilograme, me instrumente të kalibruara;

10. “Kontrolli i kualitetit të derivateve të naftës” është proces i përcaktimit të kërkesave 
thelbësore për vlerat kufitare të cilësive kualitative të karburanteve të lëngët në pajtim me 
dispozitën për kualitet të karburanteve të lëngëta në Republikën e Maqedonisë; 

11. “Licencë” është akt i lëshuar nga Komisioni Rregullator për Enegjetikë dhe Shërbime 
Ujore të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtjme – Komisioni Rregullator për 
Energjetikë) në bazë të së cilës personi të cilit i është lëshuar mund të kryejë veprimtari 
energjetike në Republikën e Maqedonisë;
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12. “Derivate të naftës” janë prodhime të marra nga nafta e papërpunuar duke përfshirë 
gjysëmprodhimet, të klasifikuara në këto kategori: 

- destilate të lehta ose derivate të lehta të naftës (gazra të naftës të lëngëta GNL - butani, 
propani dhe përzierje nga butani dhe propani, të gjitha llojet e benzinate motorike dhe 
aviobenzinave),

- destilate të mesme ose derivate të naftës të mesme (të gjitha llojet dizel për automobila, vaj 
gazi ose vaj ekstra i lehtë për ngrohje EL – 1 dhe kerozinë) dhe

- destilate të rënda ose derivate të naftës të rënda (të gjitha llojet e mazutit) dhe të tjera 
(bitumen dhe koks nafte);

13. “Naftëpërçues” është gypsjellës me pajisje përkatëse dhe stabilimente për transport të 
naftës së papërpunuar; 

14. "Niveli i rezervave të detyrueshme" është niveli fizik real i plotësimit të derivateve të 
shprehur në ditë, të llogaritur në bazë të konsumit të brendshëm në vitin paraprak kalendarik në 
pajtim me Bilancin Energjetik të Republikës së Maqedonisë;

15. "Objekti për magazinimin e naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve, 
ose karburanteve për transport" është tërësi tekniko-teknologjike dhe funksionale e dedikuar për 
magazinim e përbërë nga rezervoare dhe stabilimente ndihmëse, të cilat duhet t’i plotësojnë 
kërkesat e përcaktuara të ndërtimit dhe mirëmbajtjes, si dhe kushtet minimale-teknike në lidhje 
me mbrojtjen nga zjarri, mbrojtjen e mjedisit jetësor, evidentimin e sasive dhe kapacitetit të 
përdorur;

16. "Përtëritja e derivateve të naftës" është një proces me të cilin rezervat ekzistuese të 
derivateve të naftës nga rezervat e detyrueshme zëvendësohen me sasi të reja të të njëjtit lloj dhe 
cilësi, me qëllim që të ruhen karakteristikat fizike-kimike të të njëjtave;

17. "Qarkullim juridik" është shitja, shpërndarja, magazinimi i derivateve të naftës të 
dedikuara për shitje dhe oferta për shitje ose çdo formë tjetër e transmetimit, pavarësisht nëse 
transferimi është falas ose jo;

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

19. "Produktpërçues" është gyppërçues me pajisje përkatëse dhe stabilimente për transportin e 
derivateve të naftës ose të karburanteve për transportit;

20. "Randman" është fitimi mesatar i naftës gjatë përpunimit të naftës së papërpunuar;
21. "Komisioni Rregullator për Energjetikë" është trup rregullator i pavarur, jo fitimprurës që 

e rregullon dhe kontrollon mënyrën e kryerjes së veprimtarive energjetike në pajtim me Ligjin 
për energjetikë dhe Ligjin për përcaktimin e çmimeve të shërbimeve ujore;

22. "Viti i referencës" është vit kalendarik i cili është bazë e të dhënave për konsumin e 
realizuar (në pajtim me Bilancin Energjetikë të RM-së) dhe shërben për të llogaritur sasitë e 
rezervave të detyrueshme që duhet të magazinohen në periudhë të dhënë kohore;

23. "Etiketë" është marrëveshje për blerjen e opsionit të naftës së papërpunuar dhe/ose 
derivateve të naftës sipas kritereve të përcaktuara paraprakisht në periudhë të caktuar kohore;

24. "Tregtar me shumicë me karburante" është kryerësi i veprimtarisë energjetike tregti me 
shumicë të naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për 
transport, i cili blen naftë të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburante dhe karburante për 
transport nga prodhuesit, tregton me tregtarë tjerë me shumicë me karburante dhe i furnizon 
tregtarët me pakicë me karburante dhe konsumatorët; 

25. "Shoqëri tregtare - magazinues" është shoqëri tregtare që posedon një ose më shumë 
licenca për: licencë për kryerjen e veprimtarisë energjetike të përpunimit të naftës së 
papërpunuar dhe prodhimit të derivateve të naftës; licencë për kryerjen e veprimtarisë 
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energjetike të prodhimit të karburanteve të dedikuar për transport duke përzier derivatet e naftës 
dhe biokarburantet; licencë për kryerjen e veprimtarisë energjetike tregti me shumicë të naftës së 
papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport, e cila në të 
njëjtën kohë posedon leje të akcizës në pajtim me Ligjin për akciza, ndërsa me të cilat Drejtoria 
ka lidhur marrëveshje në pajtim me këtë ligj;

26. “Importues i derivateve të naftës” është tregtari me shumicë me karburante;  
27. "Formimi i rezervave të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës" është proces i 

furnizimit të derivateve të naftës me të cilin sigurohen kushte për furnizim intervenues në tregun 
me derivate të naftës në rast të rrezikimit të sigurisë energjetike të shtetit të shkaktuar nga 
çrregullimet në furnizimin me përmasa të mëdha dhe

28. "Ruajtja e rezervave të detyrueshme" është obligim i shoqërive tregtare - magazinues në 
kapacitetet e tyre të rezervuarit të magazinojnë, ruajnë dhe përtërijnë naftë dhe/ose derivate të 
naftës nga rezervat e detyrueshme.”

Neni 2
Në nenin 7 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
“(1) Rezervat e detyrueshme janë të detyruar t’i ruajnë shoqëritë tregtare të cilat posedojnë një 

ose më shumë nga këto licenca:  licencë për kryerjen e veprimtarisë energjetike të përpunimit të 
naftës së papërpunuar dhe prodhimit të derivateve të naftës, licencë për prodhimin e 
karburanteve të dedikuara për transport duke përzier derivatet e naftës dhe biokarburantet 
dhe/ose licencë për tregti me shumicë të naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, 
biokarburanteve dhe karburanteve për transport, ndërsa të cilat njëkohësisht posedojnë leje të 
akcizës (në tekstin e mëtutjeshëm:  shoqëri tregtare – magazinues).”  

Në paragrafin (2) në alinenë 2 pas fjalës "komunikacion" shtohen fjalët: "dhe/ose naftëpërçues 
dhe/ose produktpërçues". 

Në alinenë 3, fjalët: “(përveç për karburantin për motorë reaktiv GM-1) të arrijë 1.000 m3 për 
derivat të naftës dhe 200 m3 për GNL”, zëvendësohen me fjalët: “duhet të jetë në pajtim me 
rregulla të vlefshme për kushte minimale-teknike për objekte për magazinimin e naftës së 
papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve, ose karburanteve për transport”.  

Në paragrafin (4) fjalët: “sipas kualitetit në mënyrë të detyrueshme të përputhen me 
standardet më të larta në fuqi për kualitet të karburanteve të lëngëta në Republikën e 
Maqedonisë”, zëvendësohen me fjalët: “në mënyrë të detyrueshme në çdo kohë sipas kualitetit të 
përputhen me rregullat në fuqi për kualitet të karburanteve të lëngëta në Republikën e 
Maqedonisë.” 

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon: 
“(5) Kur rezervat e detyrueshme ruhen në kapacitete të rezervuarit magazinuese të huazuara 

në territorin e Republikës së Maqedonisë, të njëjtat kapacitete mund t’i shfrytëzojnë edhe 
shoqëritë tregtare-magazinues dhe tregtarët me shumicë me derivate të naftës, me ç’rast 
shoqëritë tregtare-magazinues kanë për obligim tepricat e rezervave të detyrueshme t’i 
evidentojnë veçmas dhe me ato nuk guxon të veprohet pa urdhëresë paraprake me shkrim dhe 
pëlqim nga Drejtoria.”.   

Neni 3
Në nenin 7-a në paragrafin (3) fjala “drejtori” zëvendësohet me fjalët: “Këshilli Drejtues”, 

ndërsa fjalët: “ruajtje, si dhe kompensimi për evaporim në pajtim me standardet e përcaktuara”, 
zëvendësohen me fjalët: “ruajtje dhe evaporim të naftës dhe derivateve të naftës nga rezervat e 
detyrueshme.”  
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Neni 4
Neni 9 ndryshohet si vijon: 
"(1) Në rast të rrezikimit të sigurisë energjetike të shtetit të shkaktuar nga çrregullimet në 

furnizimin me naftë dhe derivate të naftës nga përmasat më të mëdha, Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë miraton vendim për lëshim në shitje të rezervave të detyrueshme, me të cilin 
përcaktohet lloji dhe sasitë e derivateve të naftës të cilat lëshohen në shitje, 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 lejon përkohësisht të ruhen sasi më të vogla të rezervave të detyrueshme nga ato të 
cilat janë përcaktuar me nenin 5 paragrafi (1) të këtij ligji. 

(3) Në bazë të vendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, Drejtoria i shet rezervat e detyrueshme 
në territorin e Republikës së Maqedonisë me çmimet në fuqi të tregut të caktuara me vendim të 
Komisionit Rregullator për Energjetikë.  

(4) Në rast se Drejtoria nuk arrin të lëshojë rezerva të detyrueshme në treg në pajtim me 
paragrafin (3) të këtij neni, obligim për blerjen e rezervave të detyrueshme, si dhe shitjen dhe 
dërgimin e tyre te konsumatorët e fundit kanë shoqëritë tregtare të cilat magazinojnë rezerva të 
detyrueshme dhe/ose kryejnë veprimtari energjetike tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, 
derivate të naftës, biokarburante dhe karburante për transport, në mënyrë proporcionale me 
lartësinë e pagimit të kompensimit për rezerva të detyrueshme në vitin kalendarik paraprak.  

(5) Në rast të nevojës Drejtoria të kryejë përtëritjen dhe mirëmbajtjen e kualitetit të derivateve 
të naftës, në bazë të propozimit të Drejtorisë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton 
vendim që rezervat e detyrueshme të shkëmbehen ose shiten për përtëritje, në mënyrë dhe me 
kushte të përcaktuara në këtë ligj.  

(6) Mjetet nga shitja e rezervave të detyrueshme në pajtim me këtë nen janë të hyra të 
Drejtorisë dhe paguhen në fletëpagesë përkatëse të Drejtorisë, në kuadër të llogarisë së thesarit, 
në pajtim me nenin 21 paragrafi (2) të këtij ligji.”.  

Neni 5
Pas nenit 9-a shtohen tetë nene të ri 9-b, 9-v, 9-g, 9-d, 9-gj, 9-e, 9-zh dhe 9-z si vijojnë:  

“Neni 9-b
(1) Shkëmbim i rezervave të detyrueshme mund të kryhet për shkak të përtëritjes dhe 

mirëmbajtjes së kualitetit të derivateve të naftës.  
(2) Shkëmbim i rezervave të detyrueshme mund të kryhet ndërmjet Drejtorisë dhe bartësve të 

licencave për kryerjen e veprimtarisë energjetike tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, 
derivate të naftës, biokarburante dhe karburante për transport, në objekte për magazinim të 
derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë për të cilat është lëshuar leje e akcizës në 
pajtim me Ligjin për akciza.  

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Këshillit Drejtues të Drejtorisë, me 
vendimin për shkëmbim nga neni 9 paragrafi (5) i këtij ligji i përcakton llojin dhe sasitë e 
derivateve të naftës nga rezervat e detyrueshme të cilat shkëmbehen, si dhe mënyrën dhe 
subjektet me të cilat bëhet shkëmbimi. 

(4) Vlera e rezervave të detyrueshme të cilat janë lëndë e shkëmbimit përcaktohet në bazë të 
vendimit për caktimin e çmimeve më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të veçanta të 
naftës të përcaktuara në pajtim me Metodologjinë, të miratuar nga Komisioni Rregullator për 
Energjetikë, i cili është i vlefshëm deri në ditën e shkëmbimit. Në vlerën nuk përfshihen 
shpenzimet për akcizë nëse shkëmbimi kryhet në depon e akcizës, si dhe shpenzimet për 
transport në rast të shkëmbimit në korniza të kapacitetit të njëjtë të magazinimit.   

(5) Për shkëmbimin e derivateve të naftës në pajtim me këtë nen, Drejtoria lidh marrëveshje. 
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Neni 9-v
(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Këshillit Drejtues të Drejtorisë, me 

vendimin për shitje nga neni 9 paragrafi (5) i këtij ligji  i përcakton llojin dhe sasinë e derivateve 
të naftës nga rezervat e detyrueshme që vendosen për shitje me qëllim të përtëritjes të tyre, si dhe 
ndashmërinë e objektit të shitjes. 

(2) Shitja e derivateve të naftës  nga paragrafi (1) i këtij neni kryhet  me ankand publik me 
gojë.

(3) Çmimi fillestar i rezervave të detyrueshme që shiten në pajtim me këtë nen, e shprehur në 
denarë për litër/kilogram, përcaktohet në bazë të vendimit për përcaktimin e çmimeve më të larta 
të shitjes me pakicë të derivateve të caktuara të naftës të përcaktuara në pajtim me 
Metodologjinë, e miratuar nga Komisioni Rregullator për Energjetikë, e cila është e vlefshme në 
ditën e shitjes, në të cilën nuk përfshihen shpenzimet e akcizës, tatimi i vlerës së shtuar, 
kompensimi për financim dhe aktivitet në sferën e mjedisit jetësor dhe kompensimi  për  rezervat 
e detyrueshme të naftës  dhe derivateve të naftës. 

(4) Çmimi fillestar nga paragrafi (3) i këtij neni gjatë shitjes me ankand publik me gojë, mund 
të zvogëlohet maksimum për 10%.

Neni 9-g
(1) Ankandi publik me gojë do të kryhet nëpërmjet  ankandit negativ dhe e njëjta mund të 

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

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

(3) Shpallja për shitje të derivateve të naftës në mënyrë të detyrueshme i përmban të dhënat në 
vijim:

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

- të dhënat për ndashmërinë e lëndës së shitjes,
- afati  për parashtrim dhe mënyra e parashtrimit të fletëparaqitjeve për pjesëmarrje në ankand 

publik me gojë,
- vendi ku do të mbahet ankandi publik me gojë dhe koha  e fillimit,
- kushtet për pjesëmarrje në ankand publik me gojë,
- garanci bankare për seriozitet  të ofertës në lartësi prej 0,5% nga vlera e përgjithshme e 

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

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

- mënyra dhe procedura për zbatimin e ankandit publik me gojë (mënyra e legjitimimit të 
pjesëmarrësve në ankand publik me gojë, definimi i fillimit të ankandit publik me gojë, 
detyrimet për pagesë të tatimeve të përcaktuara me ligj (tatimi i vlerës së shtuar, akcizat, 
kompensimi për financim të aktiviteteve në sferën e mjedisit jetësor dhe kompensimi për 
rezervat e detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës), e drejta e kundërshtimit.
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Neni 9-d
 (1) Për pjesëmarrje në ankand publik me gojë që është lëndë e shpalljes,  mund të paraqiten të 

gjithë personat e interesuar që posedojnë licencë për kryerjen e tregtisë së veprimtarisë 
energjetike me shumicë me naftë së papërpunuar, derivate të naftës, biokarburante dhe 
karburante për transport, tlë lëshuara nga Komisioni Regullator për Energjetikë  dhe të cilët i 
plotësojnë kushtet të dhëna në shpallje. 

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

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

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

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

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

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

Neni 9-gj
(1) Ankandi publik me gojë fillon  në kohën e paraparë me shpallje të çmimit fillestar të 

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

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

(3) Rrethi i dytë  nga ankandi publik  me gojë  zgjatë 15 minuta,  në të cilin pjesëmarrësit me 
anë të ankandit negativ  mund ta zvogëlojnë  çmimin fillestar me çmimet e ofruara  të reja të 
shprehura më së shumti deri në dy vende decimale. Në rrethin e dytë zvogëlimin mundet të jetë 
maksimum deri 5% nga çmimi fillestar. Ankandi publik me gojë në rrethin e dytë konsiderohet i 
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mbaruar me parashtrimin e fundit të çmimit fillestar  në suazat e kohës të paraparë, me çka 
drejtori i Drejtorisë miraton vendim për zgjedhje  të ofertuesit/ve më të volitshëm  dhe nuk 
zbatohet rrethi i tretë  nga ankandi publik me gojë. Nëse  në kohën e paraparë për rrethin e dytë 
nuk ka ankand negativ nga ana e pjesëmarrësve, pas pauzës prej 30 minuta  Komisionit e fillon 
rrethin e tretë nga ankandi publik me gojë. 

(4) Rrethi i tretë nga ankandi publik me gojë zgjatë 15 minuta, në të cilin pjesëmarrësit me 
anë të ankandit negativ mundet ta zvogëlojnë çmimin fillestar me çmimet e ofruara të reja të 
zvogëluara të shprehura më së shumti deri në dy vende decimale. Në rrethin e tretë zvogëlimi 
mundet të jetë maksimum deri 10% nga çmimi fillestar. Ankandi publik me gojë në rrethin e 
tretë konsiderohet i mbaruar me parashtrimin e fundit të çmimit fillestar në suazat e kohës të 
paraparë, me çka drejtori i Direktives miraton vendim për zgjedhje të ofertuesit/ve më të 
volitshëm. Nëse  pas kalimit të kohës së paraparë për rrethin e tretë  nuk ka ankand negativ  nga 
ana e pjesëmarrësve, drejtori i Drejtorisë  miraton vendim  për  anulimin e procedurës për ankand 
publik me gojë. 

(5) Nëse në rastin nga paragrafi (4) të këtij neni vjen deri te anulimi i procedurës, drejtori i 
Drejtorisë në afat prej 15 ditësh nga dita e anulimit të procedurës do të miratojë vendim për 
shpallje të sërishme për shitje.

Neni 9-e
(1) Ofertues më i mirë konsiderohet pjesëmarrësi i ankandit negativ publik me gojë  që ka 

ofruar çmimin e fundit për shitje  të derivateve të naftës, në pajtim me nenin 9-gj të këtij ligji.
(2) Në çmimin e fundit nga ankandi publik me gojë  llogariten  tatimet e përcaktuara ligjore 

edhe atë: tatimi mbi vlerën e shtuar,akcizat, kompensimi  për financimin e aktiviteteve në sferën 
e mjedisit jetësor dhe kompensimi  për rezervat e detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës, 
që janë në ngarkim të ofertuesit më të volitshëm. 

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

(4) Pas mbarimit të ankandit negativ publik me gojë dhe në bazë të procesverbalit  nga 
Komisioni, drejtori i Drejtorisë miraton vendim për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm.

Neni 9-zh
(1) Pjesëmarrësit e ankandit negativ publik me gojë kanë të drejtë  të kundërshtimit vetëm në 

lidhje me procedurën e ankandit publik, në afat prej tri ditëve  nga mbajtja e ankandit te 
Komisioni, i cili vendos për kundërshtimin me aktvendim.

(2) Kundër aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, në afat prej tri ditëve mund të paraqitet 
ankesë te Komisioni shtetëror për vendosje  në procedurën administrative dhe procedurën nga 
marrëdhënia e punës në shkallë të dytë. Komisioni shtetëror miraton vendim lidhur me ankesën e 
parashtruar në afat prej 15 ditë.

Neni 9-z
(1) Pas mbarimit të procedurës për ankandin negativ publik me gojë, me ofertuesin më të 

mirë, drejtori i Drejtorisë lidh marrëveshje për shitje të derivateve të naftës. Në marrëveshje për 
shitje të derivateve të naftës në mënyrë përkatëse zbatohet dispozitat nga Ligji për marrëdhënie 
obligative. 

(2) Marrëveshja  për shitje  të derivateve të naftës lidhet në formë me shkrim dhe veçanërisht 
përmbanë palë të marrëveshjes, lëndën e marrëveshjes, të dhënat për derivatet e naftës dhe 
detyrimi për blerësin për pagesë të tatimeve të përcaktuara ligjore (tatim i vlerës së shtuar, 
akcizës, kompensim për financim të aktiviteteve në sferën e mjedisit jetësor dhe kompensim për 
rezervat e detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës).
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(3) Ofertuesi më i mirë është i detyruar në afat prej 30 ditësh nga dita e lidhjes së 
marrëveshjes t’i marrë derivatet e naftës nga magazina.

(4) Çmimi  sipas të cilës faturohen sasitë e marra nga magaza është  çmimi në fuqi në ditën e 
marrjes në pajtim me Vendimin e publikuar për çmime më të larta të derivateve të naftës të 
caktuara të përcaktuar në pajtim me Metodologjinë nga ana e Komisionit Rregullator për 
Energjetikë, të zvogëluar për përqindjen e arritur në shitjen publike me gojë.

Neni 6
Në nenin 14 alineja 13 pas fjalës “ruajtje” shtohen fjalët: “ dhe evaporim” ndërsa fjalët: “si 

dhe kompensimi për evaporim në pajtim me standardet e përcaktuara” shlyhen. 

Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë”.  


