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Raporti vjetori për punën e Komisionit për Mbrojtjen e konkurrencës në vitin 2017 është hartuar në 

përputhje me nenin 26 të Ligjit për Mbrojtjen e konkurrencës (,, Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” nr 145/10, 136/11, 41/2014 dhe 53/16 ), ku është përcaktuar detyrimi për Komisionin 

për Mbrojtjen e Konkurrencës që më së voni me 31 mars të vitit të ardhshëm, te Kuvendi i 

Republikës së Maqedonisë të parashtron Raportin vjetor për  punën e Komisionin për Mbrojtjen e 

Konkurrencës për vitin e kaluar. 

 

         Në raportin vjetor  janë të përfshirë informacione të detajuara për kompetencat që dalin nga  

Ligji për Mbrojtjen e konkurrencës dhe Ligji për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore, si dhe 

informacione detale për punën materialo-financiar të  Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës. 

 

       Në këtë raport është dhënë një pasqyrë e aktiviteteve të realizuara nga Komisioni për Mbrojtjen 

e Konkurrencës gjatë vitit 2017. Me këtë rast i është dhënë një fokus i veçantë aktiviteteve të 

Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës lidhur me zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e konkurrencës 

( lëndët sipas të cilit ka vepruar Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës në procedurën 

administrative dhe lëndët  sipas të cilit ka vepruar Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje në 

Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës në procedurën administrative, analizat përgatitura në 

treg dhe mendimet e dhëna) dhe aktivitetet lidhur me zbatimin e Ligjit për Kontroll të Ndihmës 

Shtetërore ( para së gjithash  vendimet e miratuara në procedurën e vlerësimit të kompatibilitetit të 

ndihmës shtetërore ), si dhe hartimin e rregullave tjerë që janë në kompetencë të Komisionin për 

Mbrojtjen e Konkurrencës. Në këtë raport janë paraqitur aktivitetet në të cilën Komisioni për 

Mbrojtjen e Konkurrencës i ka realizuar gjatë vitit 2017në planin ndërkombëtar. Në fund të raportit 

është dhënë një pasqyrë e punës financiare të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës për vitin 

2017. 
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PARATHËNIE  

 

 Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës (në tekstin e mëtutjeshëm: Komisioni) është i themeluar në 

vitin 2005 si një organ autonom, kolegial dhe si një organ i pavarur shtetëror, i cili është përgjegjës për 

punën e tij vetëm para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. 
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Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës është përgjegjës për zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e 

Konkurrencës (,, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.145/10, 145/11, 41/14 dhe 53/16) 

qëllimi i të cilit është zbulimi, parandalimi dhe sanksionimi i formave të ndryshme të rrezikit, 

parandalimit dhe prishjes së konkurrencës në treg dhe Ligji për Kontroll të Ndihmës Shtetërore (,, 

Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 145/10) qëllimi i të cilit është mbikqyrja e çdo forme 

të ndihmës shtetërore që është ndarë në Republikën e Maqedonisë, në funksion të sigurimit të 

konkurrencës së lirë dhe tregut konkurrues, i liruar nga ndikimi i ndërhyrjes së shtetit.  

         Në bazë kompetencave të tij, Komisioni udhëheq  procedurat administrative dhe miraton 

vendime, ndërsa  procedurat për kundërvajtje në përputhje me LMK i kryen Komisioni për  

Vendimmarrje për kundërvatjte në Komisionin për Mbrojtjen e konkurrencës. Në procedurat 

kundërvajtëse për shkeljet e konstatuara të dispozitave të LMK-së, Komisioni për Vendimmarrje për  

Kundërvajtje vendos një gjobë si sanksion për kundërvajtje, në pajtim me dispozitat e Ligjit për 

Kundërvajtjet. 

        Gjatë vitit 2017, Komisioni ka miratuar gjithsej 57vendime në procedurë administrative nga të 

cilat 50 vendime kanë të bëjnë me kontrollin e përqendrimeve,  ndërsa 7  vendime kanë  të bëjë me 

kontrollin e ndihmës shtetërore. 

          Nga gjithsej 50 vendime për përqendrimet, Komisioni në 48 vendime konstatoi se përqendrimi 

edhe pse bie nën dispozitat  e LMK-së nuk do ketë si pasojë të konsiderueshme pengimin, kufizimin 

ose prishjen e konkurrencës efektive në treg ose në pjesën themelore të saj, veçanërisht si rezultat të 

krijimit ose forcimit të pozitës dominuese të pjesëmarrësve dhe është në pajtim  me dispozitat e Ligjit 

të mbrojtjes së konkurrencës, në një vendim konstatohet se njoftimi i përqendrimit është i paplotë dhe 

në pajtim me nenin 39 paragrafi (3) të Ligjit mbi Procedurën e Përgjithshme Administrative ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 124/15), refuzohet, ndërsa në një vendim është konstatuar se 

përqendrimi bie  nën dispozitat e LMK-së dhe si pasojë do të ketë në mënyrë të konsiderueshme 

pengimin, kufizimin ose prishjen e konkurrencës efektive në treg ose në pjesën themelore të saj, dhe 

nuk është në pajtim  me dispozitat e LMK-së në kuptim të nenin 20 paragrafi (1) pika 4) të LMK-së 

dhe e njejta është e ndaluar. 

     Sa i përket vendimeve për kontrollin e ndihmës shtetërore, te 3 vendimet konstatohet se masat e 

përfshira në njoftimet që i dorëzohen Komisionit nga dhënësi i ndihmës shtetërore  paraqesin ndihmë 

shtetërore  në bazë të Ligjit për Kontroll të Ndihmës shtetërore, ndërsa te 4 vendime, Komisioni 

konstaton se masat e përfshira në njoftim paraqesin ndihmë me rëndësi të vogël ( ndihmë de minimis) 

respektivisht ndihma e dhënë e cila nuk kalon për përdorues 200.000 euro për një periudhë prej tre 

vitesh. Në mënyrë plotësuese, Komisioni ka dhënë 4 mendime sipas Ligjit për Mbrojtjen e 

Konkurrencës dhe 11  mendime sipas Ligjit për kontrollin e Ndihmës Shtetërore. 

        Gjatë vitit 2017, Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje  pranë Komisionit, ka miratuar 7 

vendime në procedurë kundërvajtës dhe shqiptoi një gjobë të përgjithshme prej 635.893.622,00 denarë. 

Pastaj, Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje  në 6 vendime konstatoi ekzistimin e një 

marrëveshje të ndaluar dhe u shqiptoi një gjobë të përgjithshme në shumën prej 635.773.622,00 

denarë, në 1 vendim konstatoi ekzistimin e keqpërdorimit të pozitës dominuese dhe u shqiptoi një 

gjobë në shumën prej 120.000,00 denarë.  

 

        Komisioni, duke pasur parasysh burimet njerëzore dhe financiare në dispozicion është i kënaqur 

me vëllimin e aktiviteteve të realizuara dhe rezultateve të arritura  në fushën e mbrojtjes së 

konkurrencës dhe kontrollit të ndihmës shtetërore në Republikën e Maqedonisë gjatë vitit 2017. 

Përgatitja e këtij raporti vjetor, përveç që paraqet një detyrim ligjor sipas Ligjit për Mbrojtjen e 
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Konkurrencës, paraqet edhe një mënyrë të dobishme për të siguruar një transparencë në punën e 

Komisionit, si dhe për njohjen e punës së Komisionit para ekspertëve dhe biznesit publik në 

Republikën e Maqedonisë. Në fakt, ky Raport ka për qëllim vendimet dhe rregulloret e miratuara nga 

Komisioni në vitin 2017 të sistematizohen në një vend edhe pse ato publikohen në Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Maqedonisë dhe në ueb faqen e internetit të Komisionit. 

 

 

                                                                                                               Shkup , 29 Mars 2018 

 

 

 

                                                  KOMISIONI PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS 

                                                                   Blagoj Çurlinov- Kryetar  

                                                                    Çedomir Kralevski- Anëtar1 

                                                                    Naser Zharku- Anëtar 

                                                                    Snezhana Kostadinovska-Milosheska- Anëtar 

                                                                    Ana Vitkova- Anëtar 

                                     

 

A. KONKURRENCA 

 

1. Korniza ligjore 

 

Kornizën ligjore në mbrojtjen e konkurrencës e përbën Ligji për Mbrojtjen e  Konkurrencës dhe 

aktet nënligjore  të cilat janë miratuara në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës. 

1.1 Ligji për Mbrojtjen e Konkurrencës 

 

Ligji për Mbrojtjen e Konkurrencës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 145/10), i 

cili është plotësisht i harmonizuar me të drejtën evropiane për mbrojtjen e konkurrencës gjegjësisht 

nenet 101, 102, 106 dhe 107 të Marrëveshjes për funksionimin e UE-së dhe akteve të UE-së: 

32003R0001, 32004R0773, 32004R0139, 31997Y1209(01), 52001XC1222(03), 52006XC1208(04) и 

52006XC0901(01). Më 10 tetor 2011 hyri në fuqi Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

Mbrojtjen e Konkurrencës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 136/11) me të cilin 

bëhet harmonizimi i mëtutjeshëm i Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës (Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë” nr. 145/2010) i Ligjit për Procedurë të Përgjithshme Administrative (,,Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë” nr. 38/05, 110/08 dhe 51/11), gjegjësisht është bërë një saktësim dhe 

rregullim i dispozitave për vënien e procedurës për zbatimin e parimit,, heshtje  domethënë miratim”. 

Më 04.03.2014 hyri në fuqi Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Mbrojtjen e 

Konkurrencës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 41/14), me të cilin kryhet preciziteti i 

procedurës për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe 

kushteve që kryetari dhe anëtarët e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës duhet ti plotësojnë. Më 

21 .03.2016 hyri në fuqi Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 53/16), me të cilin u krye  harmonizimi i Ligjit për 

                       
1 Kryetar i Komisionit për Vendimarrje për Kundërvajtje (neni 30 i ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës) 
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Procedurë të Përgjithshme Administrative si dhe sqarimin e kushteve të cilat Presidenti dhe anëtarët e 

Komisionit duhet të përmbushin. 

1.2  Aktet nënligjore që burojnë nga Ligji për Mbrojtjen e Konkurrencës (në tekstin e 

mëtejmë: LMK) 

Me propozim të Komisionit, Qeveria e Republikës së Maqedonisë më 23.03.2012 miratoi 9 

(nëntë) rregullore që burojnë nga LMK-ja:  

1. Rregullorja për kushtet më të afërta për marrëveshjet më rëndësi të vogël  (,,Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” nr. 44/12). Me këtë rregullore është transponuar masa e UE-së  

52001XC1222(03); 

 

 

2. Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e njoftimit të përqendrimit dhe dokumentacioni i 

kërkuar që parashtrohet së bashku me njoftimin (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” nr. 44/12). Me këtë rregullore është transponuar rregullorja e UE-së   

32004R0802; 

3. Rregullorja për përjashtime grupore të llojeve të caktuar të marrëveshjeve për sigurim 

(,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/12). Me këtë rregullore është 

transponuar rregullorja e UE-së   32010R0267; 

4.  Rregullorja për kushtet më të afërta për përjashtime grupore të llojeve të caktuara të 

marrëveshjeve horizontale të specializimit (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

44/12). Me këtë rregullore është transponuar rregullorja e UE-së    32010R1218; 

5.   Rregullorja për kushtet më të afërta për përjashtime grupore të llojeve të caktuara të 

marrëveshjeve për transferimin e teknologjisë, licencës, ose know-how (,,Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” nr. 44/12). Me këtë rregullore është transponuar rregullorja e UE-

së 32004R0772; 

6. Rregullorja për përjashtime grupore  për disa lloje të caktuara të marrëveshjeve vertikale 

(,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/12). Me këtë rregullore është 

transponuar rregullorja e UE-së  32010R0330; 

7.  Rregullorja për përjashtime grupore  për disa lloje të caktuara për distribucion dhe servisim të 

automjeteve (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/12). Me këtë rregullore 

është transponuar rregullorja e UE-së 32010R0461;   

8. Rregullorja për kushte më të afërta për përjashtime grupore për disa lloje të caktuara për 

hulumtim dhe zhvillim (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/12). Me këtë 

rregullore është transponuar rregullorja e UE-së  32010R1217 dhe 

9.  Rregullorja për kushte më të afërta  për lirimin ose zvogëlimin e gjobës dhe procedura sipas të 

cilit Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje vendos për lirimin ose zvogëlimin e 

gjobës (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/12). Me këtë rregullore është 

transponuar masa e UE-së  52006XC1208(04). 

Me këto rregullore është arrit një shkallë më e lartë e harmonizimit legjislacionit nacional me 

UE  acquis. 

Komisioni në periudhën e deritanishme  ka miratuar  udhëzimet e mëposhtme: 

1. Udhëzime për mënyrën e përcaktimit të gjobës së shqiptuar në pajtim të LMK-së 

2. Udhëzime për heqjen ose zvogëlimin e gjobës 
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3. Udhëzime për përcaktimin e një tregu përkatës për qëllimet e LMK-së 

4. Udhëzime për mënyrën e hartimit të një versioni jo të besueshëm të vendimeve të 

Komisionit 

5. Udhëzime për zbatimin e Nenit 7 të LMK-së për marrëveshjet horizontale për 

bashkëpunim 

6. Udhëzime për kufizime vertikale 

7. Udhëzime për zbatimin e nenit 7 paragrafi (3) të LMK-së 

8. Udhëzime për verifikimin e rasteve në të cilat, gjatë vlerësimit të përqendrimeve, 

Komisioni normalisht do të përcaktojë se ato janë në përputhje me LMK-në 

9. Udhëzime për mënyrën e paraqitjes dhe plotësimit të njoftimit të përqendrimit 

10. Udhëzime për ndryshimet e mundshme dhe marrjen e detyrimeve në lidhje me 

përqendrimet e paraqitura të pranueshme nga Komisioni në përputhje me LMk-në 

11. Udhëzime për kufizimet të lidhura drejtpërdrejt dhe janë të nevojshme për zbatimin e 

përqendrimit 

12. Udhëzime për vlerësimin e përqendrimeve horizontale për qëllimet e LMK-së 

13. Udhëzime për vlerësimin e përqendrimeve vertikale dhe konglomerateve 

14. Udhëzime për nocionin përqendrim 

15. Udhëzues për zbulimin e një marrëveshjeje të paligjshme në procedurat për dhënien e 

kontratave për furnizime publike. 

 

2.   Aktivitetet e Komisionit në vitin 2017 në fushën e mbrojtjes së konkurrencës  

 

Aktivitetet themelore që Komisioni i kryen në bazë të LMK-së janë: 

- udhëheqja e procedurave për përcaktimin e ekzistimit të kundërvajtjeve që janë të 

përcaktuara në LMK; 

- udhëheqja e procedurave administrative për vlerësimin e përqendrimeve; 

- analiza e gjendjes në tregjet e caktuara; 

- dhënie e mendimeve. 

 

2.1.  Procedurat për kundërvajtje që kryhen (zhvillohen) nga Komisioni në vitin 2017 

LMK vërteton tri forma themelore të veprimtarisë së ndërmarrjes  që mund të parandaloj , 

kufizoj ose prish konkurrencën në treg. Këto janë: marrëveshjet e ndaluara, keqpërdorimi i pozitës 

dominuese dhe përqendrimet e ndaluara. Prandaj, fushëveprimi i Komisionit, në kuptimin më të 

ngushtë të fjalës, i përfshinë fushat e mëposhtme: 

- vërtetimi i ekzistimit të marrëveshjeve të ndaluara, vendimeve dhe sjelljeve të harmonizuar ndërmjet 

ndërmarrjeve; 

- keqpërdorimi me pozitën dominuese nga ndërmarrjet që zotërojnë një pozitë dominuese dhe 

- kontrolli i përqendrimeve të ndërmarrjeve. 

 

          Vërtetimi i ekzistimit të marrëveshjeve të ndaluara, vendimeve dhe sjelljeve të harmonizuar 

ndërmjet ndërmarrjeve dhe ekzistimi i keqpërdorimit me pozitën dominuese nga ndërmarrjet që 

zotërojnë një pozitë dominuese kryhen në procedurat për kundërvajtje.  Procedurat për kundërvajtje që 

kryhen dhe miratojnë vendime është Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje në Komisionin për 

Mbrojtjen e Konkurrencës (në tekstin e mëtejmë: KVK) i përbërë nga kryetari dhe dy anëtarë të 
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Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës që profesionalisht janë të angazhuar në punën e Komisionit 

për Mbrojtjen e Konkurrencës. 

2.1.1 Marrëveshjet, vendimet dhe sjelljet e harmonizuar ndërmjet ndërmarrjeve 

Në bazë të LMK, janë të ndaluara të gjitha marrëveshjet e lidhura ndërmjet ndërmarrjeve, 

vendimet e shoqatave të ndërmarrjeve, si dhe çdo sjellje e harmonizuar që prodhon efekt në territorin e 

Republikës së Maqedonisë, dhe qëllimi i të cilit është parandalimi, kufizimi ose prishja e 

konkurrencës. Kjo ndalesë siç përcaktohet në nenin 7 paragrafi 1 i LMK-së, veçanërisht vlen për ato 

marrëveshje, vendime apo praktikave kontraktuese qëllimi ose pasoja e të cilit është: 

- drejtperdrejt ose terthorazi i fiksojne cmimet e blerjes ose të shitjes ose disa kushte tjera 

për tregtim; 

- e kufizojne ose e kontrollojne prodhimtarine, tregun, zhvillimin teknik ose investimet;  

- ndajnë tregun ose burimet e furnizimit; 

- zbatojne kushte të ndryshme për pune juridike të njejta ose të ngjashme me partneret tjere 

tregtare, me cfare i vene në pozite të pavolitshme konkurruese dhe  

- e kushtezojne lidhjen e marreveshjeve me pranim nga palet tjera kontraktuese obligime 

shtese, që sipas nat-yres së vet ose në pajtim me traditat tregtare nuk lidhen me lenden e 

marreveshjes. 
 

Nga ana tjetër, marrëveshjet vendimet, respektivisht praktikat kontraktuese që kanë për qëllim 

ose pasojë parandalimin, kufizimin ose prishjen e konkurrencës, sipas nenit 7 paragrafi (3) të LMK, 

mund të përjashtohen nga zbatimi i nenit 7 paragrafi (1) i LMK-së, në qoftë se  ato kontribuojnë në 

avancimin e prodhimtarisë ose distribuimin  e mallrave ose shërbimeve ose promovimin e zhvillimit 

teknik ose ekonomik, me kusht që nga ajo  të kenë dobi proporcionale edhe konsumatorët, e të cilat 

nuk u imponojnë ndërmarrjeve përkatëse kufizime që nuk janë të domosdoshme për arritjen e atyre 

qëllimeve dhe nuk u mundësojnë atyre ndërmarrjeve eliminim të konkurrencës në vëllim të 

konsiderueshëm për mallrat ose shërbimet për të cilët bëhet fjalë.. 

Përveç këtyre përjashtimeve grupore, sistemi i Maqedonisë për mbrojtjen e konkurrencës njeh 

edhe të ashtuquajtura përjashtime grupore për kategori të veçanta të kontratave edhe atë: 

- marrëveshjet vertikale; 

- marrëveshjet horizontale për hulumtim dhe zhvillim; 

- marrëveshjet horizontale për specializim; 

- marrëveshjet për transferim të teknologjisë, për licencë ose për know-how; 

- marrëveshjet për distribuim ose servisim të automjeteve dhe 

- marrëveshjet për sigurim. 
 

Përjashtimet grupore të këtyre kategorive të marrëveshjeve bëhet në bazë të rregulloreve 

përkatëse të miratuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë në vitin 2012 ( shiko pikën 1.2). 

 

Në vitin 2017, KVK miratoi 6 vendime në procedurën për kundërvajtje në të cilat 

konstatoi ekzistimin e marrëveshjes së ndaluar edhe atë: 

 

1. Vendimi PK nr. 09-15/4 më 07.04.2017,  me të cilin konstatoi se Oda Stomatologjike e 

Maqedonisë, si një shoqatë e ndërmarrjeve në kuptim të nenit 5 paragrafi (1) alineja  1 dhe 2 të 

LMK-së, duke shfrytëzuar marrëdhënien e vazhdueshëm të njëjtë dhe mundësitë në dy raste 

edhe atë me 03.06.2006, miratoi një vendim të ndaluar- Rregullore e çmimeve referuese 

mbrojtëse të shërbimeve  dhe punimet në institucionet dentare shëndetësore në Republikën e 

Maqedonisë, të cilat pacientët paguajnë me mjetet e tyre personale në tërësi, nr. 01-685, të 

cilën rregullore dentistët  ishin të detyruar ta zbatojnë atë deri më 02.03.2013 dhe më 

02.03.2013 miratoi një vendim të ndaluar- Rregullore e çmimeve referuese mbrojtëse të 
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shërbimeve  dhe punimet në institucionet dentare shëndetësore në Republikën e Maqedonisë, 

të cilat pacientët paguajnë me mjetet e tyre personale në tërësi, nr. 01-87/2, të cilën rregullore 

dentistët ishin të detyruar ta zbatojnë atë deri më 04.04.2015, vendime që drejtpërsëdrejti 

fiksuan çmimet e shitjes së tregut të shërbimeve dhe punimet në institucionet dentare 

shëndetësore në Republikën e Maqedonisë, të cilat pacientët paguajnë me mjetet e tyre 

personale në tërësi, me qëllim të prishjes së konkurrencës, me të cilën ka kryer dy veprime të 

ndërlidhura në një kohë  që paraqesin kundërvajtje të shumëfishta nga neni 59 paragrafi (1) 

pika 1), në lidhje me nenin 7 paragrafi (1) pika 1) të LMK-së dhe nenin 28 paragrafi (1) të 

Ligjit për kundërvajtje, ku kryerësit të Odës Stomatologjike të Maqedonisë i shqiptohet një 

sanksion- gjobë në shumën prej 62.000,oo denarë. 

 

2. Vendimi PK nr. 09-4/11 më 11.04.2017, me të cilin vërtetohet se Dikis-ID SHPKNJP 

Manastir, si importues ose përfaqësues i vetëm i produkteve nga programi i prodhimit të 

prodhuesit të Hygiene Service, në periudhën prej 02.05.2012 deri 01.01.2017, lidhjen e 

kontratave për shpërndarjen dhe shitjen e mallrave nga programi i prodhimit të prodhuesit të 

Hygiene Service, në territorin e Republikës së Maqedonisë e kushtëzoi atë duke pranuar 

detyrime shtesë, që sipas natyrës së saj ose në përputhje me zakonet tregtare  nuk ka të bëjë me 

lëndën e kontratës, në mënyrë që në marrëveshjet për shpërndarje dhe shitje të mallrave ka 

vendosur  dispozita të ndaluara, që paraqet kundërvajtje  të nenit 59 paragrafi (1) pika 1), dhe 

në lidhje me nenin 7 paragrafi (1) pika 5) të LMK-së,  ku kryerësit të Dikis-ID SHPKNJP 

Manastiri i shqiptohet një sanksion –gjobë në shumën prej 86.100,00 denarë. 

3. Vendimi PK nr. 09-7/10  më 22.05.2017, me të cilin vërtetohet se Birraria e Prilepit SHA 

Prilep në periudhën prej 13.11.2010 deri në ditën e miratimit të vendimit,  kushtëzoi lidhjen e 

marrëveshjeve për bashkëpunim biznesi me shpërndarësit e autorizuar për produktet e 

Birrarisë së Prilepit SHA Prilep në territorin e Republikës së Maqedonisë, duke pranuar prej 

tyre detyrime shtesë, që sipas natyrës së saj ose në përputhje me zakonet tregtare  nuk ka të 

bëjë me lëndën e kontratës, në mënyrë që në marrëveshjet për shpërndarje dhe shitje të 

mallrave ka vendosur  dispozita të ndaluara, që paraqet kundërvajtje  të nenit 59 paragrafi (1) 

pika 1), dhe në lidhje me nenin 7 paragrafi (1) pika 5) të LMK-së,  ku kryerësit të Birraria e 

Prilepit SHA Prilep i shqiptohet një sanksion –gjobë në shumën prej 166.778.900,00 denarë. 

 

4. Vendimi PK nr. 09-5/45 të datës  22.05.2017, me të cilin vërtetohet se BIRRARIA SHKUPI 

SHA Shkup, në periudhën prej datës 17.12.2012 deri në ditën e miratimit të vendimit, 

kushtëzoi lidhjen e marrëveshjeve për shitjen dhe shpërndarjen e produkteve të BIRRARIA 

SHKUPI SHA Shkup me shpërndarësit e pavarur në territorin e Republikës së Maqedonisë, 

me përjashtim të qytetit të Shkupit, duke pranuar prej tyre detyrime shtesë, që sipas natyrës së 

saj ose në përputhje me zakonet tregtare  nuk ka të bëjë me lëndën e kontratës, në mënyrë që 

në marrëveshjet për shpërndarje dhe shitje të mallrave ka vendosur  dispozita të ndaluara, që 

paraqet kundërvajtje  të nenit 59 paragrafi (1) pika 1), dhe në lidhje me nenin 7 paragrafi (1) 

pika 5) të LMK-së,  ku kryerësit të Birraria e Prilepit SHA Prilep i shqiptohet një sanksion –

gjobë në shumën prej 357.992.515,00 denarë. 

 

5. Vendimi PK nr. 09-14/47 të datës 18.10.2017, me të cilin vërtetohet se Farma Trejd import-

eksport, Shkup dhe ADDr. Panovski, Shkup si ndërmarrje që kryejnë veprimtari tregtimi të 

barnave në territorin e Republikës së Maqedonisë, gjatë marrjes pjesë në furnizimin publik të 

ilaçit me emrin gjenerik Human insulin (me një veprim të ndërmjetëm të zgjatur të kombinuar 

me insulinë humane me veprim të shkurtër) (70/25) në formën farmaceutike suspension për 

injektimin të ilaçit  me emrin gjenerik Human insulin ( me veprim të mesëm) ne një forme 

farmaceutike një suspension për injeksion, të cilën e kreu Ministria e Shëndetësisë në 

procedurat e hapura nr. 35 / 2016 dhe nr. 62 / 2016 për dhënien e një kontrate për furnizim 

publik të insulinës, glukagonit, gjilpërave të insulinës dhe lentës matëse për sheqer dhe pompat 

e insulinës me material shpenzues   për periudhën gusht 2016 - gusht 2018, për nevojat e 
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popullsisë së Republikës së Maqedonisë, në periudhën prej majit 2016, kur janë dorëzuar 

tenderët e furnizimit publik nr. 35 / 2016, deri në ditën kur vendimi u miratua, u soll në 

mënyrë harmonike, në një mënyrë që ka ofruar ofertat fillestare dhe nuk ka zvogëluar ofertat 

fillestare të auksioneve elektronike për barnat e listuara me çmime të përcaktuara më parë në 

atë mënyrë që t'u mundësojë atyre të zëvendësojnë situatën e konkurrencës së papenguar në 

tregun përkatës me një kusht të bashkëpunimit praktik midis ndërmarrjeve, qëllimi i të cilit 

është prishja e konkurrencës nëpërmjet fiksimit të drejtpërdrejt ose tërthorazi  të çmimeve të 

shitjes, që paraqet një kundërvajtje të nenit 59 paragrafi (1) pika 1), dhe në lidhje me nenin 7 

paragrafi (1) të LMK-së, ku kryerësi farma Trejd SHPKNJP import-eksport i shqiptohet një 

sanksion-gjobë në shumën prej 44.359.800,00 denarë dhe kryerësit AD Dr Panovski, shkup i 

shqiptohet një sanksion-gjobë në shumën prej 65.230.700,00 denarë. 

 

6. Vendimi PK nr. 09-8/12 të datës 29.11.2017, me të cilin vërtetohet se Brainobrain Europe 

SHPKNJP, Shkup në periudhën prej 30.10.2011 deri në ditën e miratimit të vendimit, në 29 

raste kushtëzoi lidhjen e marrëveshjeve për franshizë me përdoruesit e franshizës  duke 

pranuar një detyrim nga përdoruesi i franshizës, detyrime shtesë,  që sipas natyrës së saj ose në 

përputhje me zakonet tregtare  nuk ka të bëjë me lëndën e kontratës, që paraqet një ndalesë të 

shumëfishtë të kundërvajtjes  nga neni 59 paragrafi (1) pika 1), dhe në lidhje me nenin 7 

paragrafi (1)  pika 5) të LMK-së, dhe neni 28 paragrafi (1) i Ligjit për kundërvajtje ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 124/15), ku kryerësit të Breinobrein europe SHPKNI 

Shkup, i shqiptohet një sanksion-gjobë në shumë prej 1.263.607,00 denarë. 

 

       Në vitin 2017, KVK miratoi 4 konkluzione për ndalimin e procedurës për 

kundërvajtje, si më poshtë: 

 

1. Komisioni kundër Kompanisë së Prodhimit, Tregtisë dhe Shërbimeve Nju Rouds 

SHPKNJP Shkup (ish-Kompania për Prodhim, Tregti dhe Shërbime EFT 

Makedonija SHPKNJP - Shkup), Shoqëria për Tregti Elektrike EZPADA SHPKNJP 

Shkup, Shoqëria për Tregti dhe Shitjen e Energjisë Elektrike GEN-I SHPKNJP 

Shkup dhe GEN-I trgovanje in prodaja elektriçne energjie d.o.o. Krshko, Slloveni- u 

miratua Konkluzioni i PK. nr. 09-19/8 datë 20.07.2017, i cili në bazë të udhëzimeve të 

dhëna në Aktgjykimin e Gjykatës Administrative, KVK e ndërpreu procedurën për shkak 

të mungesës së provave që kompanitë e listuara që kryejnë veprimtari të tregtimit të 

energjisë elektrike, kur marrin pjesë në furnizimet publike  të shoqërisë aksionare për 

prodhimin e energjisë elektrike Termocentralet e Maqedonisë në pronësi të shtetit, Shkup 

për furnizimin e energjisë elektrike për konsumatorët tariforë (amvisëritë dhe ndërmarrjet 

që janë të kyçura në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike) në Republikën e 

Maqedonisë, në periudhën prej 18.10.2011 deri më 2902.2012, paraqiti ofertat në një 

mënyrë që tregonte ekzistencën e mundshme të një kontrate dhe / ose sjelljeje të 

harmonizuar,  e cila eventualisht zëvendësoi gjendjen e konkurrencës së pa ndërprerë  në 

tregun përkatës me gjendjen e bashkëpunimit praktik midis ndërmarrjeve, qëllimi ose 

pasoja e të cilit është prishja e konkurrencës me anë të fiksimit të drejtpërdrejtë ose të 

tërthortë të çmimeve dhe sasive të shitjes që paraqet ekzistencë eventuale të kundërvajtjes 

nga neni 59 paragrafi (1) pika 1) në lidhje me nenin 7 paragrafi (1) të LMK-së. 

2. Komisioni kundër Kompanisë për Tregti dhe Shërbime Alkaloid Kons import-

eksport SHPKNJP, Shkup dhe Shoqëria aksionare për prodhimin e ilaçeve, pajisjeve 

medicinale dhe materialeve, qarkullimit dhe shërbimeve "Dr. Panovski", Shkup- 

është miratuar Konkluzion PK. nr. 09-10/4, datë 04.09.2017, i cili në bazë të udhëzimeve 

të dhëna në Aktgjykimin e Gjykatës së  Lartë Administrative, KVK e ndërpreu procedurën 

për shkak të mungesës së provave që si ndërmarrje që kryejnë veprimtari tregtimi të 

barnave në territorin e Republikës së Maqedonisë, gjatë marrjes pjesë në furnizimet 

publike për furnizimin e ilaçit me emrin gjenerik  injeksione Docetaxel/vijala 20mg/0,5ml 
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dhe injeksione Docetaxel.vijala 80mg/2ml në ISHP Klinika Universitare për Radioterapi 

dhe Onkologji, Shkup dhe ISHP Spitali Klinik ,,DR. Trifun Panovski” Manastir dhe në 

periudhën prej 17.06.2010 deri në 10.05.2012 paraqiti ofertat në një mënyrë që tregonte 

ekzistencën e mundshme të një kontrate dhe / ose sjelljeje të harmonizuar,  e cila 

eventualisht zëvendësoi gjendjen e konkurrencës së pa ndërprerë  në tregun përkatës me 

gjendjen e bashkëpunimit praktik midis ndërmarrjeve, qëllimi ose pasoja e të cilit është 

prishja e konkurrencës me anë të fiksimit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të çmimeve dhe 

sasive të shitjes që paraqet ekzistencë eventuale të kundërvajtjes nga neni 59 paragrafi (1) 

pika 1) në lidhje me nenin 7 paragrafi (1) të LMK-së. 

3. Komisioni kundër Kompanisë për Tregti dhe Shërbime Alkaloid Kons import-

eksport SHPKNJP, Shkup dhe Shoqëria aksionare për prodhimin e ilaçeve, pajisjeve 

medicinale dhe materialeve, qarkullimit dhe shërbimeve "Dr. Panovski", Shkup- 

është miratuar Konkluzion PK. nr. 09-21/2 datë 04.09.2017, i cili në bazë të udhëzimeve 

të dhëna në Aktgjykimin e Gjykatës së  Lartë Administrative, KVK e ndërpreu procedurën 

për shkak të mungesës së provave që si ndërmarrje që kryejnë veprimtari tregtimi të 

barnave në territorin e Republikës së Maqedonisë, gjatë marrjes pjesë në furnizimet 

publike për furnizimin e ilaçit me emrin gjenerik  Etoposide (injeksione/ampula me një 

forcë prej 100 mg / ml, 100 mg / 5 ml dhe 20 mg / ml), në ISHP Klinika Universitare për 

Radioterapi dhe Onkologji, Shkup, ISHP Klinika Universitare për Sëmundjet Pediatrike 

Shkup, ISHP Klinika Universitare për Hematologji, Shkup dhe Spitali Klinik i PHI 

"DR.Trifun Panovski" Manastir, në periudhën prej 21.06.2011 deri më 05.12.2012, 

paraqiti ofertat në një mënyrë që tregonte ekzistencën e mundshme të një kontrate dhe / 

ose sjelljeje të harmonizuar,  e cila eventualisht zëvendësoi gjendjen e konkurrencës së pa 

ndërprerë  në tregun përkatës me gjendjen e bashkëpunimit praktik midis ndërmarrjeve, 

qëllimi ose pasoja e të cilit është prishja e konkurrencës me anë të fiksimit të drejtpërdrejtë 

ose të tërthortë të çmimeve dhe sasive të shitjes që paraqet ekzistencë eventuale të 

kundërvajtjes nga neni 59 paragrafi (1) pika 1) në lidhje me nenin 7 paragrafi (1) të LMK-

së. 

4. Shoqëria tregtare për qarkullim të brendshëm dhe të jashtëm  Yegin SHPK Shkup 

kundër shoqërisë për tregti, prodhim dhe shërbime Feniks Farma SHPKNJP Shkup- 

është miratuar Konkluzion për ndërprerjen e procedurës PK. nr. 09-14/46 prej 17.10.2017, 

për shkak të mungesës së dëshmive që si ndërmarrje që kryen tregtinë e ilaçeve në 

territorin e Republikës së Maqedonisë, gjatë furnizimit të ilaçit me emrin gjenerik Human 

insulin (veprimi i mesëm i zgjatur i kombinuar me insulinë humane me veprim të shkurtër) 

(70/30 ose 75/25) ne një forme farmaceutike një suspension për injeksion, të cilën e kreu 

Ministria e Shëndetësisë në procedurat e hapura nr. 62 / 2016 për dhënien e një kontrate 

për furnizim publik të insulinës, glukagonit, gjilpërave të insulinës dhe lentës matëse për 

sheqer dhe pompat e insulinës me material shpenzues   për periudhën gusht 2016 – gusht 

2018, për nevojat e popullsisë së Republikës së Maqedonisë, ofroi çmime në një mënyrë 

që tregon ekzistencën e një kontrate dhe / ose sjelljeje të  harmonizuar e cila eventualisht 

zëvendësoi gjendjen e konkurrencës së papenguar në tregun përkatës me një kusht të 

bashkëpunimit praktik midis ndërmarrjeve, qëllimi i të cilit është prishja e konkurrencës 

nëpërmjet fiksimit të drejtpërdrejt ose tërthorazi  të çmimeve të shitjes, që paraqet një 

kundërvajtje të nenit 59 paragrafi (1) pika 1), dhe në lidhje me nenin 7 paragrafi (1) të 

LMK-së. 

 

 

2.1.2 Keqpërdorimi i pozitës dominuese  

 

Në bazë LMK -së ndalohet çdo keqpërdorim i pozitës dominuese i një ose më shumë 

ndërmarrjeve në tregun relevant ose pjesës së tij thelbësore. Në LMK janë dhënë 6 raste të 

cilët paraqesin keqpërdorim të pozitës dominuese: 

http://www.kzk.gov.mk/
mailto:kzk@kzk.gov.mk


 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 

KOMISIONI PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS 
 

Rr. Shën Qirili  dhe Metodi nr. 54 (kati i 6), 1000 Shkup 

Tel (02) 3298 666 Faksi (02) 3296 466     www.kzk.gov.mk   e-mail: kzk@kzk.gov.mk  

 

- imponim të drejtpërdrejtë ose të tërthorte të cmimeve të padrejta të blerjes ose 

të shitjes ose kushteve tjera të padrejta të tregtimit;  
- kufizim të prodhimtarisë, tregjeve ose zhvillimit teknik në dëm të konsumatorëve; 

- aplikim të kushteve të ndryshme për punë juridike të njëjta ose të ngjashme me 

partnerë tjerë tregtarë, me çfarë vihen në pozitë të pavolitshme konkurruese; 

- kushtëzim të lidhjes së marrëveshjeve me pranim nga palët tjera kontraktuese obligime 

shtesë, që sipas natyrës së vet ose në pajtim me traditat tregtare, nuk lidhen me lëndën 

e marrëveshjes; 

- refuzimi të tregtohet ose nxitja dhe kërkesa nga ndërmarrjet tjera ose shoqatat e 

ndërmarrjeve të mos blejnë ose shesin mallra, ose shërbime në ndonjë ndërmarrje të 

caktuar, me qëllim që në mënyrë të pandershme t’i shkaktohet dëm asaj ndërmarrjeje 

dhe 

- refuzimit të paarsyeshëm që t’i mundësohet qasje në rrjetin personal ose objekte tjera 

infrastrukturore ndërmarrjes tjetër për kompensim  përkatës, nëse pa shfrytëzimin e 

këtillë të njëkohshëm, ndërmarrja tjetër, për shkaqe juridike ose faktike t’i 

pamundësohet të veprojë si një konkurrent i ndërmarrjes dominuese. 

  

   Në vitin 2017, KVK miratoi 1 vendim në procedurën për kundërvajtje në të 

cilën konstatoi ekzistimin e keqpërdorimit të pozitës dominuese si në vijim: 

 

1. Vendimi PK nr. 09-23/2 datë 20.11.2017, me të cilin u vërtetua se NP ,,Ohridski 

Komunalec Ohër,  si kompani e cila në pajtim me nenin 10 paragrafi 1 pika 1 të 

LMK-së ka një pozitë dominuese në tregun e ndërtimit, rindërtimit, menaxhimit 

dhe mirëmbajtjes së varrezave në territorin e komunës së Ohrit, në periudhën prej 

25.05.2010 deri më 04.01.2011, ka kryer keqpërdorimin e pozitës dominuese duke 

imponuar në mënyrë të drejtpërdrejtë kushte të padrejta tregtare në një mënyrë që 

nga Marrëveshja për qasje dhe shfrytëzim të infrastrukturës së Varrezave  të 

Qytetit në Ohër të menaxhuar nga NP “OHRIDSKI KOMUNALEC” Ohër 

padrejtësisht i imponon operatorëve të shërbimit të varrimit një shumë shtesë prej 

10,000, oo denarë. çdo muaj në emër të mirëmbajtjes së higjienës dhe pastërtisë 

publike të infrastrukturës së përgjithshme  që operatori i shërbimeve funerale 

përdor gjatë ekzekutimit të funeralit. 

 

 

 

2.2 Procedurat administrative të udhëhequra  para Komisionit në vitin 2017 

Vlerësimi dhe kontrolli i përqendrimeve të ndërmarrjeve kryhet në procedurat administrative 

të cilat menaxhohen dhe për të cilat Komisioni merr vendim. 

Kapitulli i tretë  i LMK-së i referohet kontrollit të përqendrimeve. 

Në bazë të LMK-së pjesëmarrësit në përqendrim ( në tekstin e mëtejmë: pjesëmarrësit) janë të 

obliguar ta njoftojnë Komisionin në qoftë se ndodh ndryshim në kontrollin në bazë afat-gjatë 

dhe në qoftë se: 

1. Të ardhurat e përbashkëta dhe të përgjithshme vjetore të ndërmarrjeve pjesëmarrëse që 

u realizuan me shitjen e mallrave dhe/ose shërbimeve në tregun botërorë, e tejkalon shumën 

prej 10 milion euro në kundërvlerë të denarit, bazuar në kursin valutor në ditën e përpilimit të 

llogarisë vjetore, që u realizua gjatë vitit afarist para  zbatimit të  përqendrimit, ku të paktën 

njëri prej pjesëmarrësve duhet të jetë i regjistruar në Republikën e Maqedonisë ose 
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2. të ardhurat e përbashkëta dhe të përgjithshme vjetore të ndërmarrjeve pjesëmarrëse që 

u realizuan me shitjen e mallrave dhe/ose shërbimeve në Republikën e Maqedonisë, e tejkalon 

shumën prej 2,5 milion euro në kundërvlerë të denarit, bazuar në kursin valutor në ditën e 

përpilimit të llogarisë vjetore, që u realizua gjatë vitit afarist para  zbatimit të  përqendrimit ose 

3. pjesëmarrja në treg e njërit prej pjesëmarrësve është më shumë se 40% ose pjesëmarrja 

e përgjithshme e pjesëmarrësve në treg është më shumë se 60% në vitin para zbatimit të 

përqendrimit. 

 

Komisioni bën vlerësimin e përqendrimeve të paraqitura dhe miraton një vendim duke 

konstatuar nëse përqendrimi i paraqitur është në përputhje ose jo me LMK-në. 

Në vitin 2017, në Komision u parashtruan 43 njoftime për përqendrim. Në vitin 2017, 

Komisioni miratoi 50 vendime. 

 

 

Procedurat në lidhje me njoftimet e parashtruara të përqendrimeve 

Numri i njoftimeve të parashtruara 43 

Vendimet e miratuara-gjithsej 50 

- Përqendrimet e miratuara pa kusht (është në përputhje me LMK-në) 48 

- Përqendrimet e miratuara me kusht / 

- Përqendrimet e ndaluara ( nuk është në përputhje me LMK-në) 1 

- Përqendrimi nuk bie nën dispozitat e LMK-së / 

- Vendimet e anuluara që paraprakisht është lejuar përqendrimi / 

Njoftimi i përqendrimit është i paplotë dhe me vendim i njëjti refuzohet.  1 

 

Në vitin 2017, Komisioni në 48 vendimet është konstatuar që përqendrimi edhe pse bie nën 

dispozitat e LMK-së, ajo nuk do të ketë si pasojë të konsiderueshme parandalimin, kufizimin 

ose prishjen e konkurrencës efektive në treg, ose një pjesë esenciale të tij,veçanërisht si 

rezultat i krijimit ose përforcimit të pozitës dominuese të pjesëmarrësve dhe është në përputhje 

me dispozitat e LMK-së, ndërsa në një vendim konstatohet se njoftimi për përqendrim nuk 

është i plotë dhe sipas nenit 39 paragrafi (3) të Ligjit mbi Procedurën e Përgjithshme 

Administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 124/15), është refuzuar, 

ndërsa në një vendim është konstatuar se përqendrimi bie nën dispozitat e LMK-së  dhe si 

pasojë do të ketë parandalimin, kufizimin ose prishjen e konkurrencës efektive në treg, ose një 

pjesë esenciale të tij, dhe nuk është në përputhje me dispozitat e LMK-së në kuptim të nenit 20 

paragrafi (1) pika 4) të LMk-së dhe e njëjta  është e ndaluar. 

Vendimet e Komisionit me të cilat pakushte janë të aprovuara përqendrimet janë si në vijim: 

1. Vendimi PA. nr. 08-1 datë  04.01.2017 për përqendrimin me të cilin VIPnet, një 

kompani me përgjegjësi të kufizuar për shërbime në telekomunikacionin publik, me seli në rr. 
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Vrtni Put 1, 10000 Zagreb, Republika e Kroacisë, do të fitojë kontroll mbi kompaninë 

METRONET TELEKOMUNIKACII a.d. për shërbimet e telekomunikacionit, me seli në 

Rrugën Grada Vukovara 269 / d, 10000 Zagreb, Republika e Kroacisë, nëpërmjet blerjes së 

aksioneve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e telekomunikacionit. 

 

2. Vendimi PA. nr. 08-2  datë  04.01.2017 për përqendrimin me të cilin Ulisse 

Investissment S.A, me seli në adresën  Nivo 5, Ndërtesa bn Banka për zhvillimin e   Samoa, , 

Biç Roud, Apia, Samoa, do të marrë kontroll mbi kompaninë Mojoman Propertis Ltd., me seli 

në Trident Çembers kutinë postare 146, Road Taun,  Tortola, Ishujt e Virgjër Britanikë, 

nëpërmjet blerjes së aksioneve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e 

shërbimeve të reklamave. 

 

 

3. Vendimi PA. nr. 08-3  më 04.01.2017 për përqendrim me të cilin Kansai Peint Ltd, 

me seli në 6-14, Imabashi 2-chome, Chuo-ku, Osaka 541-8523, Japonia do të fitojë kontrollin 

e kompanisë Annagab SA, 73 Cote d'Eich, L-1450 Luksemburg , Principata e  Madhe e 

Luksemburgut, nëpërmjet blerjes së aksioneve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në 

tregun e lyerjeve  industriale. 

 

4. Vendimi PA. nr. 08-4 më 04.01.2017 për përqendrim me të cilin SPIKA, 23 ru 

Breshet 63000 klermont-Ferrand, Francë dhe VILMORIN & CIE, 4 kuai de la Megisserie 

75001 Pariy, Francë, do të fitojnë kontroll të përbashkët mbi EGZOTIK SISTEMS, 29, ru 

Zhorzh Besse 63100 Klermont-Ferrand, Francë , duke rritur pjesën kryesore. Pjesëmarrësit në 

përqendrim janë aktivë në tregun e dizajnit dhe prodhimit të pajisjeve të lidhura në bujqësi. 

 

5. Vendimi PA. nr. 08-5 më 04.01.2017 për përqendrim me të cilin Baer AG, me seli në 

Kajzer-Vilhelm-Ale 1, 51373 Levekusen, Gjermani do të fitojë kontroll mbi shoqërinë 

Monsanto kompani me seli në 800 Nort Lindberg Bulevard, sent luis 63167 Misuri , SHBA.   

Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktive në treg për prodhimin dhe shitjen e farave të 

perimeve. 

 

6. Vendimi PA. nr. 08-6 më 31.01.2017 për përqendrim me të cilin Junajted Media 

S.a.r.l. (UnitedMediaS.à.r.l.), me seli në 16-18 Rue du Strazbur, L-2560 Luksemburg, do të 

fitojë kontroll mbi kompaninë tregtare Fajt Çenel d.o.o. (Fight Channel d.o.o.), me selir në 

adresën Grada Vukovara 269d, Zagreb, Republika e Kroacisë, përmes blerjes së aksioneve. 

Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e prodhimit dhe transmetimit të 

përmbajtjeve televizive të paguara. 

 

 

7. Vendimi PA. nr. 08-7 më 31.01.2017 për përqendrim me të cilën Junajted Media 

S.a.r.l. (UnitedMediaS.à.r.l.), me seli në 16-18 Rue du Strazbur, L-2560 Luksemburg, z. A.I. 

shtetas i Republikës së Serbisë dhe z. GJ.T. shtetas i Republikës së Serbisë do të fitojnë 

kontroll të përbashkët ndaj shoqërisë tregtare  AJDIXHEJ Digital Holding Limited 

(IDJDigital Holding Limited), me seli në adresën 35/1 salvu psaila Strit, Birkirkara, 

Maltë, permes blerjes së aksioneve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktive në tregun 

e botimeve muzikore, shpërndarjes digjitale dhe veprave të muzikës audio-vizuale dhe 

prodhimin dhe transmetimin e përmbajtjes televizive të paguar.. 
 

8. Vendimi  PA. nr. 08-09 më 31.01.2017 për përqendrim me të cilin HK Holdings Co., 

Ltd., me seli në 11 F, Meiji Yasuda Seimei Building, 2-1-1 Marunouchi, Chiyodaku, Tokio 
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100-0005, Japoni, do të marrë kontrollin mbi Hitaçi Koki Ko Ltd, (Hitachi Koki Co., Ltd)   
me seli  në Shinagawa Intercity Tower A, 20th Floor, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokio 

108-6020, Japoni, përmes shitjesblerjes së aksioneve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë 

në tregun e tregtisë së veglave elektrike. 

 

9. Vendimi PA. nr. 08-10 më 31.01.2017 për përqendrim me të cilin Acceralatio Capital 

NV (Acceleratio Capital NV), me seli në Overshistraat 61, 5 HG, 1062 HD Amsterdam, 

Holandë dhe GfK - Nirnmberg Gesellschaft fur Konsum-, Markt- ind Absatzforschunge.V, 

(GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschunge.V), me seli në 

Nirnmberg, Gjermani, do të fitojnë kontroll të përbashkët mbi GfK CE, me një seli të 

regjistruar në Nordbestring 101, 90419 Nuremberg, Gjermani, nëpërmjet shitjes së aksioneve. 

Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në treg për ofrimin e shërbimeve të hulumtimit të 

tregut. 

 

10. Vendimi PA. nr. 08-11 më 31.01.2017 për përqendrim me të cilin MBM Maxhar 

Villamos Muvek Zrt. Me seli në 1031 Budapest, Szentendrei ut 207-209, Hungari dhe 

Përfaqësuesi i Qeverisë përgjegjës për shërbimet financiare postare dhe kombëtare 1051 

Budapest, Nador u. 31 Hungaria do të marrë së bashku kontrollin mbi ENKSZ ElsőNemzeti 

Közműszolgáltató Zártkörűen Működ Részvénytársaság 1051 Budapest, Nador u. 31 

Hungaria. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e energjisë elektrike. 

 

 

11.  Vendimi PA. nr. 08-13 datë  09.02.2017 për përqendrim me të cilin Erste Card Klub 

doo, me seli në rr. Prashka  nr. 5, 10000 Zagreb, Kroaci, fiton kontroll të plotë mbi Kompaninë 

Financiare për dhënien dhe administrimin e kartave të kreditit Diners Klub Internacional MAK 

SHPKNJP Shkup, me seli në GTC nr. 2-2, 1000 Shkup, përmes blerjes së aksioneve. 

Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktive në tregun e dhënies dhe administrimin e kartave të 

kreditit. 

 

12. Vendimi PA. nr. 08-12 datë 28.02.2017 për përqendrim me të cilin "Telemax" d.o.o. 

Ilixha-Sarajevë ("Telemach" d.o.o. Ilidja-Saraevo) me seli  në rr. Xhemala Bijediqa 216, 

Ilixha-Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë, do të fitojë kontroll të drejtpërdrejtë të pavarur të 

disa pjesëve të kompanisë "ASK" d.o.o. Ilixha-Sarajevë ("ASK" d.o.o. Ilidja-Saraevo) me 

selinë  në rr. Ustaniçka nr. 7/3, Ilixha, Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë, nëpërmjet blerjes së 

pronës. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktive në treg për shpërndarjen e përmbajtjeve të 

medieve. 

 

 

13.  Vendimi PA. nr. 08-15 datë 28.02.2017 për përqendrim me të cilin BRITISH 

AMERICAN TOBACCO INVESTMENTS (CENTRAL & EASTERN EUROPE) LIMITED 

me seli në Globe House, 1 Water Street, Londër, WC2R 3LA, Mbretëria e Bashkuar, synon të 

blejë 100% të aksioneve në Tobacco Press d.o.o. Mostar me seli në "Blajbburshkih zhrtava 62, 

Mostar, Bosnje dhe Hercegovinë dhe mjete në formë të të drejtave të pronësisë intelektuale në 

FABRIKEN DUHANA SARAJEVO D.D, Pofaliçka 5, 71000 Sarajevë, Bosnjë dhe 

Hercegovinë. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun me shumicë të produkteve të 

duhanit. 

 

14. Vendimi PA. nr. 08-19 datë 28.02.2017 për përqendrim me të cilin Dojçe Telekom 

AG, me seli në Fridrih-Ebert-Alee 140, 53113 Bon Gjermani dhe Oranzh SA, me seli në 78 

rue Olivie de Seres, 75015 Paris Francë, transformojnë sipërmarrjen e tyre ekzistuese të 

paplotë BajIN SA / HB, me seli në Regus Ofisis , 11 rue de Koloni, Bruksel në Belgjikë, në 

një sipërmarrje të përbashkët që do të kryejë  në një afat të gjatë të gjitha funksionet e një 
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entiteti ekonomik autonom. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e 

telekomunikacionit. 

15. Vendimi PA. nr. 08-21 datë 23.03.2017 për përqendrim me të cilin BATUS 

HOLDINGS INC, bazuar në 2711 Centerville Rd. Suite 400, Wilmington, Delaware, USA, 

19808 SHBA fiton kontrollin e REYNOLDS AMERICAN INC (RAI), me seli në 327 

Hillsborough Street, Raleigh, North Carolina 27603 USA, nëpërmjet shitjes së aksioneve. 

Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e prodhimit dhe shitjes së produkteve të 

duhanit. 

 

16. Vendimi PA. nr. 08-22 datë 23.03.2017 për përqendrim me të cilin BRIKO 

KOSOVO SH. P.K me selinë në Nënë Tereza, Prishtinë, Kosovë, fiton kontrollin e vetëm të 

plotë mbi Shoqërinë për prodhim, tregti dhe shërbime BRIKO MAkEDONIA SHPKNJP 

Shkup me seli në Pero Nakov  nr. 106, Shkup, Maqedoni, me blerjen e pjesëve. Pjesëmarrësit 

në përqendrimjanë aktivë në tregun e shitjes me pakicë të materialeve dhe produkteve për 

"bëje vetë" në sektorin e banesave dhe kopshtit. 

 

 

17. Vendimi PA. nr. 08-23 datë 23.03.2017 për një përqendrim me të cilin Saudi Arabian 

Amiantit Ko. (Saudi Arabian Amiantit Co.) me seli në Dammam. First Industrial Sity, 

Dammam-khobar Highway, P. Fax 03361, numri postal 32234, Arabia Saudite dhe VIG 

Vitershdorfer Holding GmbH (WIG Wietersdorfer Holding GmbH) me seli në adresën 

Ferdinand-Jergitsch-Straße 15, 9020 Klagenfurt, Austri  do të fitojnë kontroll të 

përbashkët përmes një ndërmarrjeje të përbashkët në një kompani tashmë ekzistuese- ,, 

HOBAS Pajps Intenacional GmbH  (HOBAS Pipes International GmbH), me seli të 

regjistruar në rrugën  Pischeldorfer 128, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austri 

përmes shitblerjes së aksioneve.  Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e 

prodhimit dhe shitjes së tubave me presion dhe sistemeve të tubacioneve dhe tregut për 

prodhimin dhe shitjen e tubave pa presion (graviteti) dhe sistemeve të tubacioneve. 
 

18. Vendimi PA. nr. 08-26 datë  26.04.2017 për përqendrim me të cilin Baumit 

Beteiligungen GmbH me seli në Vopfimg 156, 2754 Valdeg, Austri do të ketë kontroll mbi: 

shoqërinë  W&P Baustoffe GmbH, me adresën zyrtare të Ferdinand-Jergiç-Strase 15, 

Klagenfurt Austri dhe mbi domenet dhe markat tregtare të BAUMIT dhe KEMA, të cilat 

përbëjnë Divizionin e materialeve ndërtimore të Grupit Vietersdorfer. Pjesëmarrësit në 

përqendrim janë aktivë në tregun e materialeve ndërtimore. 

 

19. Vendimi PA. nr. 08-27 datë 26.04.2017 për përqendrim me të cilin Serbia Brodbend-

rrjeti kabllor i Serbisë d.o.o. (Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. 

Beograd me seli në Bulevardi Zorana Gjingjiqa 8a, Novi Beograd, Republika e 

Serbisë,  do të marrë kontrollin mbi kompaninë tregtare DOO KABEL GROUP 85 

Çaçak (DOO Kabel Group 85, Čačak), me seli në adresën Gospodar Jovanova 7/1 

Çaçak, republika e Serbisë, nëpërmjet blerjes së pjesëve. Pjesëmarrësit në përqendrim 

janë aktivë në tregun e telekomunikacionit. 
 

 

20. Vendimi PA. nr. 08-28 datë 08.05.2017 për përqendrim me të cilin Bajrshe Motoren 

Verke Akcingezelshaft, me seli në petulring 130, 80788, Munih, Gjermani, Daimler AG, me 

seli në Mercedesshtrase 137,70327, Shtutgard, Gjermani, Ford Motor Kompani me seli në 

Vorld Headkvoters, Uan Amerikan Roud, Dirborn, MI, SHBA, 48126 etj. Ing, h.c. F. Porshe 

Akcingzelshaft me seli në Porsheplac 1. 70435, Shtutgard, Gjermani, do të themelojnë një 

ndërmarrje të përbashkët  plotësisht funksionale e destinuar  për zhvillimin, vendosjen dhe 
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menaxhimin me një infrastrukturë të tensionit të lartë ndërqytetëse  për ngarkimin e 

automjeteve elektrike në bateri. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e 

infrastrukturës për ngarkimin e automjeteve elektrike në bateri. 

 

21. Vendimi PA. nr. 08-30 datë 08.05.2017 për përqendrim me të cilin Linde AG, me 

seli në Klosterhofshtrase 1, Munih  80331, Gjermani dhe PJSC Pouer Mashins, me seli në 3A, 

Vatutina, Sankt Petersburg, 195009, Federata Ruse, do të themelojnë një ndërmarrje të 

përbashkët. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktiv në treg për prodhimin dhe shpërndarjen e 

pajisjeve për shkëmbimin e njësive të çelikut të ngrohjes për pompimin  e gazit natyror. 

 

 

22. Vendimi PA. nr. 08-29 datë  08.29.2017  për përqendrim me të cilin AT&T Inc 

(AT&T Inc.), me selinë e regjistruar në Uan AT&T Plaza, 208 Saut Akard Strit, Dallas, 

Teksas 75202, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fitoj kontrollin e pavarur  mbi Tajm 

Vorner Inc. (Time Warner Inc.), me selinë e regjistruar në Uan Tajme Vorner Centre, Nju 

Jork, Nju Jork 10019-8016, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëpërmjet blerjes së aksioneve. 

Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktive në tregun e licencimit të kanaleve televizive në 

shumicë. 

 

23. Vendimi PA. nr. 08-31 datë 08.05.2017 për përqendrim me të cilin BioTelemetri 

Inc., me seli në 1000  Sedar Holou Roud, Malvern, Pensilvania, SHBA, do të marrë kontrollin 

mbi LajfVoç AG, Barershtrase 139, CH-6300 Cug, Zvicër, me anë të blerjes së aksioneve. 

Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e teknologjisë së informacionit. 

 

24. Vendimi PA. nr. 08-32 datë 08.05.2017 për përqendrim me të cilin Nergelia Trejding 

Limited, me seli në Griva Digeni,  ndërtesa Panajides, 3030 Limasol, Qipro do të marrë 

kontrollin mbi kompaninë Montenomaks C &L d.o.o. me selinë e Qurlilac  pn, Danilovgrad, 

Mal të Zi, me anë të blerjes së aksioneve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e 

shpërndarjes, logjistikës, dhe marketingut. 

 

25. Vendimi PA. nr. 08-34 datë 08.05.2017 për përqendrim me të cilin BRITISH 

AMERICAN TOBACCO WESTERN EUROPE COMMERCIAL TRADING LIMITED, me 

seli në Globe House, 1 Water Street, Londër, WC2R 3LA, Mbretëria e Bashkuar do të bëjë 

marrjen e: 

 

 brendeve të caktuara të cigares dhe markave tregtare të lidhura aktualisht në pronësi të 

Bulgartabak Holding AD, me seli në Sofje 1000, Graf Ignatiev rr. 62, Bullgari dhe 

filialet e saj - kryesisht Blagoevgrad-BT Ad, me seli në Blagoevgrad 2700 , 1 

Porovnishko shose rr. Bullgari - të ashtuquajturat Mjete të lidhura me Duhanin; 

 Kontroll i vetëm i të gjitha mjeteve me pakicë të vendosura vetëm në Bosnjë dhe 

Hercegovinë në Fabrikën Duvana  Banja Luka, në pronësi të plotë  të Blagoevgrad-BT 

AD, Bullgari; 

 Kontroll i vetëm mbi kompaninë e shpërndarjes që vepron vetëm në Bullgari: 

Ekspress, Logjistikë dhe Distribuim EOOD dhe 

 të drejtat mbi disa marrëveshje të shpërndarjes dhe marrëveshjet tregtare dhe disa 

pajisje tregtare të përdorura në lidhje me mjetet e lidhura me duhanin nga alineja 1. 

Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e cigareve të prodhuara në fabrikë. 

26. Vendimi PA. nr. 08-35 datë. 23.05.2017 për përqendrim me të cilin fitohet kontroll i 

përbashkët nga fondet e kontrolluara nga Bain Kapital Investors, LLC (BainCapitalInvestors, 

LLC), me seli në 200 Klarendon Strit, Boston, MA 02116, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si 

dhe fondet e menaxhuara nga Sinven Kapital Manaxhment (VI) Limited Partnership 
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Inkorporejted(CinvenCapitalManagement(VI)LimitedPartnershipIncorporated), duke vepruar 

përmes partnerit të saj të përgjithshëm, Sinven Kapital Manaxhment  (VI)  Xheneral Limited, 

me seli në Ist Ving, TrafalgarKort, LesBenks, StPeter Port, Gernzi GU1 3PP, nëpërmjet 

ndërmarrjes së tyre të përbashkët NiddaHeltkear Holding AG (NiddaHealthcareHolding AG), 

me seli  të regjistruar Maksimilijanshtrase 11, 80539, Mynih,  Republika Federale e 

Gjermanisë, mbi  STAD Arcnajmitel  AG (STADA Arzneimittel AG), me seli të regjistruar 

Stadashtrase 2-18, 61118 Bad Vilbel, Republika Federale e Gjermanisë, nëpërmjet blerjes së 

gjithë kapitalit bazë. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e ilaçeve dhe 

shërbimeve laboratorike. 

 

27.  Vendimi PA. nr. 08-36 datë 23.05.2017 për përqendrim me të cilin Fresenius Kabi 

Dojçland Gmbh, (Fresenius Kabi Deutschland Gmbh)  me seli në Elze-Kune-Shtrase 1, 61352 

Bad Homburg, Gjermani dhe një kompani me qëllim të veçantë Filia Projekt GmbH (Filia 

Projekt GmbH)  me seli të regjistruar në Zifeldstrasse 123, 8008 Zürich Zvicër, që i përkasin 

grupit Fresenius, po fitojnë kontroll mbi punën mbi barnat biosimbolike në Ares Trading SA, 

Zvicër, me zyrën qendrore të Industriel de lourier 1170, Obun, Zvicër, me anë të blerjes dhe 

transferimit të fondeve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e barnave biologjik 

të ngjashme. 

 

28. Vendimi PA. nr. 08-37 datë 23.05.2017 për përqendrim me të cilin CEFC Hainan 

International Oil Co, Ltd, (CEFC Hainan International Oil Co, Ltd), me seli në Stan 203-4, 

Xhoint Inspekshn Building, Haikou Komprehensiv Fri Trejd Zon, 69 First Saut Roud Laoceng 

Ekonomik Development Zon,  Rrethi Shengmai, Hainan, Republika Popullore e Kinës nga 

shoqëri aksionare "Kompania Kombëtare KazMunajGas "(Акционерное Общество 

“Национальная Компания “КазМунайГас) me seli të regjistruar në 19 Kabanbay Batira 

Avenija, Astana, Republika e Kazakistanit do të fitojë kontroll të përbashkët mbi KMG 

International N.V. (KMG International N.V.) me selinë e regjistruar në Stravinskilaan 807, 

Kula A-8, 1077 XX Amsterdam, Holandë. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e 

shitjes me shumicë për naftën dhe produktet petrokimike. 

 

29. Vendimi PA. nr. 08-39 datë 30.05.2017 për përqendrim me të cilin Open 

Interneshnal Limited(Open International Limited), me seli në Bakholt Drajv, Varndon, 

Vorçester, VR4 9SR, Mbretëria e Bashkuar, fiton kontroll të pavarur mbi transaktors Global 

Solushns Limited (transactor Global Solutions Limited), me seli në adresën Transaktor Haus, 

Lejland BiznisPark , Vinçester, Hampshir, Vinçester, CO21 1TH, Mbretëria e Bashkuar dhe 

Aj-VHNjuko 1 Limited, (I-WH Newco 1 Limited), me seli në DHej Barn Manor Farm, Damr 

basingstok, hampshir, Mbretëria e Bashkuar, RG25AG  nëpërmjet blerjes në aksione. 

Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktive në tregun e softuerit për sistemet për administrimin e 

poliseve  të brokerave  të sigurimeve. 

 

30. Vendimi PA nr. 08-41 datë 03.07.2017  për përqendrim me të cilin Aeroports de 

paris me seli në 1 Rue de France 93290 Tremblay-en-France, nëpërmjet kompanisë së varur në 

pronësi të saj të plotë Tank ÖWA alpha GmbH me seli në Teinfaltstrase 8/4, A-1010 Vjenë   

Austri, synon të marrë kontrollin mbi TAV Havalimanları Holding A.Ş., me seli në Atatürk 

Havalimanı Dı.Ş Hatlar Terminali Ye.Şilköy, Bakırköy, Stamboll, Turqi, me anë të shitjes së 

aksioneve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e shërbimeve të aeroportit. 

 

31. Vendimi PA nr. 08-40 datë 21.07.2017 për përqendrim me të cilin ENKSZ Első 

Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság me seli të regjistruar në 

Budapest Nador rr. 31 Hungari do të fitoj kontrollin mbi Főgaz Zrtso me seli në 1081 
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Budapest , II Janos Pal papa ter 20 Hungari, nëpërmjet shitblerjes së aksioneve.  Pjesëmarrësit 

në përqendrim janë aktivë në tregun e produkteve në sektorin e gazit natyror. 

 

32. Vendimi PA 08-42 datë 21.07.2017 për përqendrim me të cilin a1 Digital 

Internacional GmbH (A1 Digital International GmbH), me seli në rr. Lassallestrasse nr. 9. 

1020 Vjenë, Austri do të fiton kontroll të drejtpërdrejtë mbi Akenes SA, me seli në adresën rr. 

Route de Marcolet nr. 39, 1023 Crissier, Zvicër dhe rrjedhimisht do të fiton kontrollin e 

tërthortë mbi shoqërinë e varur të Akenes - Akenes GmbH (Akenes GmbH),  me seli në 

adresën rr. Wattstraße nr. 11, 13355 Berlin, Gjermani, përmes shitjes së aksioneve. 

Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktive në tregun e sigurimit të shërbimeve të pëprunimit 

kompjuterik në re (,, shërbime cloud”). 

 

33. Vendimi PA nr. 08-43 datë 21.07.2017 për përqendrim me të cilin IMS Internet 

Media Servisis, Inc. (IMS Internet Media Services, Inc.) me selinë e regjistruar në 1441 Brikel 

Avenju, Suit 1530, Miami, Floridë 33131 SHBA fiton një kontroll të pavarur mbi Httpool 

Holdings OK Limited (Httpool Holdings UK Limited)  me seli të regjistruar në 55 King Strit, 

Mançester, Angli M2 4LQ, nëpërmjet shitjes së aksioneve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë 

aktive në tregun e ofrimit të shërbimeve për ndërmjetësimin e reklamave digjitale. 

 

34. Vendimi PA nr. 08-44 datë 21.07.2017 për përqendrim me të cilin Ndërmarrja 

Unitare “Velkom” (Unitary enterprise Velkom), me adresë të regjistruar në Internacionalaja nr. 

36-2, 220030 Minsk, Bjellorusi (36/2, Internatsionalnaya street, 220030 Minsk, Bjellorusi) 

synon të marrë kontroll të drejtpërdrejtë mbi kompaninë Shoqërinë Aksionare të Hapur 

Gomelskij Oblastnoj teknogorgovij centr "Garant" ("Gomelskiy oblastnoy technotorgoviy 

tsentr" Garant ") me seli të regjistruar në rrugën Sovetskaja nr. 106, 246028 Gomel, Bjellorusi 

(106, Sovetskaya street, 246028 Gomel, Bjellorusi), përmes blerjes së aksioneve. Pjesëmarrësit 

në përqendrim janë aktivë në tregun e telekomunikacionit. 

 

35. Vendimi PA 08-45 datë 21.07.2017 për përqendrim me të cilin Dir&Kompani me seli 

në 1209 orinxh Strit, Vilmington, Delaver 19905, SHBA synon të blejë 9drejtpërdnrejt ose 

tërthorazi përmes një ose më shumë kompanive të saja të lidhura) nga Virtgen Grup Holding 

GmbH me seli në Reinhard-Virtgen-Shtrase 2, 53578 Vindhagen, Gjermani, të gjitha aksionet 

dhe kontrollin e vetëm në disa kompani të Grupit Virtgen dhe disa mjete specifike që 

aktualisht janë  në pronësi të Virtgen Group Holding GmbH nëpërmjet shitjes së aksioneve 

dhe mjeteve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktive në treg për pajisjet e ndërtimit të 

rrugëve. 

 

36. Vendimi PA 08-46 datë 21.07.2017 për përqendrim me të cilin Telekom Slloveni, 

SHA me seli në Cigaletova rruga 15, 1000 Lubjanë , Slloveni merr kontrollin mbi kontratat me 

pripejd  markat tregtare, markat e shërbimit dhe rezervat e mallrave të kompanisë të 

telekomunikacionit celular Izi SHA, me selinë e regjistruar në Stegne 11B, 1000 Lubjanë, 

Slloveni, nëpërmjet blerjes së mjeteve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në ofrimin e 

shërbimeve pripejd të telekomunikacionit. 

 

37. Vendimi PA nr. 08-47 datë 24.08.2017 për përqendrim me të cilin Pavlidis S.A. 

Marble-Granite (Pavlidis S.A. Мarble-Granite) me seli në Zonën Industriale të Drama, P. Faks 

99, GR, 66100, Drama, Greqi fiton kontroll të plotë në Stone Vorks Holdings Cooperatief 

U.A.  (Stone Works Holdings Cooperatief U.A.) me seli në Prins Bernhardplein 200, 1097 JB 

Amsterdam, Holandë, nëpërmjet shitblerjes së aksioneve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë 

aktivë në treg për nxjerrjen dhe shitjen e të gjitha llojeve të mermerit, siç janë blloqet, rrasat 

dhe pllakat. 
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38. Vendimi PA nr. 08-49 datë 24.08.2017 për përqendrim me të cilin Slovenia 

Brodbend SA.r.l (SloveniaBroadband S.à.r.l), me selinë e saj të regjistruar në 61, Rue du 

Rolingergund, L-2440 Luksemburg, do të fitojë kontrollin e pavarur mbi Nova TV d.d. (Nova 

TV d.d.) me selinë e regjistruar në Remetinecka cesta 139, Zagreb, Republika e Kroacisë dhe 

Produkcija Plus storitvenopodjetje  d.o.o. (Produkcija Plusstoritvenopodjetjed.o.o.), me seli në 

Kranceva 26, Lubjanë , Republika e Sllovenisë, përmes blerjes së aksioneve. Pjesëmarrësit në 

përqendrim janë aktivë në prodhimin dhe transmetimin e kanaleve televizive. 

 

39. Vendimi PA nr. 08-51 datë 18.10.2017 për përqendrim  me të cilin PPRS Holdings 

Limited me selinë e saj të regjistruar në 2 Prodromou dhe Dimitrakopoulou, Kati 5, 1090 

Nikozia, Republika e Qipros merr kontroll të plotë mbi kompaninë Fertero Limited, me selinë 

e saj të regjistruar në 2 Prodromou dhe Dimitrakopoulou, kati i 5, 1090 Nikozia, Republika e 

Qipros, përmes shitjes së aksioneve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e 

furnizimit të letrës për tualet  për përdoruesit e fundit (gjatësia jumbo, stem rolls). 

 

40. Vendimi PA nr. 08-52 datë 25.10.2017 për përqendrim me të cilin CAML MK 

Limited, me selinë e regjistruar në MastersHouse, 107 HamershmitRoud, Londër, Mbretëria e 

Bashkuar, VV14 0QH, një shoqëri  e varur në Ayinë Qendrore Metals PLC (CAML)  (Central 

Asia Metals PLC), me selinë e regjistruar në MastersHouse, 107 HamershmitRoud, Londër, 

VV14 0QH, Mbretëria e Bashkuar, fiton një kontroll të pavarur mbi Links Resources Limited, 

me seli të regjistruar në KanonsKort, rr. Victoria Street nr.22, Hamilton HM12, Bermuda, 

përmes blerjes së aksioneve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e nxjerrjes dhe 

shitjes së lëndës së parë të koncentratit të zinkut dhe tregut për nxjerrjen dhe shitjen e 

koncentratit të plumbit të papërpunuar. 

 

41. Vendimi PA nr. 08-53 datë 18.10.2017 për përqendrim me të cilin Societe Generale  

Banka Serbia SHA Beograd (Societe Generale Bank Srbija AD Beograd), me seli në 

Bulevardin Zorana Xhinxhiqa 50a/b, Beograd Republika e Serbisë synon të marrë kontroll të 

pavarur mbi një pjesë të biznesit, që është një pjesë e portofolit që përbëhet nga kërkesat  në  

bazë të operacioneve të kreditit nga kompania Jubanka AD. Beograd (Jubanka A.D. Beograd), 

me seli në Krala Milana 11, Beograd, Republika e Serbisë. Pjesëmarrësit në përqendrim janë 

aktivë në tregun e shërbimeve bankare. 

 

42. Vendimi PA nr. 08-54 datë 25.10.2017 për përqendrim me të cilin Shoqëria për 

ndërmjetësim dhe tregti TH-MINING SHPK Shkup me seli në rr. Franc Mesesnel nr.2, Shkupi 

fiton kontroll të plotë mbi Strmosh SHA Miniera jo metalike Probishtip me seli në rr. 

Revolucionarët Maqedonas, nr. 56, Probishtip, përmes shitblerjes së aksioneve. Pjesëmarrësit 

në përqendrim janë aktivë në tregun e shfrytëzimit të  jometaleve. 

 

43. Vendimi PA nr. 55 datë 13.11.2017 për përqendrim me të cilin Telekom Slovenija 

SHA, me seli në rrugën Cigaletova 15, 1000 Lubjanë, Slloveni, Shoqëria mëmë përfundimtare 

e Telekom Sllovenisë së Grupit të shoqërive fiton kontroll mbi kompaninë JORDAN për 

punësim dhe trajnim të invalidëve Krshko d.o.o. me selinë e Spodnji Stari Grad 9, 8270 

Krshko, Slloveni, nëpërmjet shitjes së aksioneve.. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në 

tregun e shërbimeve të telekomunikacionit në Slloveni dhe jashtë vendit. 

 

44. Vendimi PA  nr. 08-56 datë 13.11.2017 për përqendrim me të cilin Hamburger 

Risajkling Grup GmbH, me seli në Aspanger Shträse 252, 2823 Piten, Austri do të fitojë 

kontroll mbi Kastash Kagit Saanaji Vetixheret Anonim Shirketi, me seli në 1237/2 Sokak nr 

.10 Naldoken-Bornova, Izmir, Turqi, me anë të blerjes e aksioneve. Pjesëmarrësit në 

përqendrim janë aktivë në tregun e grumbullimit, trajtimit, rishitjes së mbeturinave, sidomos 

mbeturinave të letrës. 
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45. Vendimi PA nr. 08-57 datë 27.11.2017 për përqendrim me të cilin Shoqëria për 

investime, teknologji, ndërtimtari, tregti, dhe shërbime XH-XH TEKNOLOGIJA SHPK 

eksport-import Shkup, me seli në rr. Slavej Planina nr. 4A Shkup do të fitoj kontrollin mbi 

Shoqërinë e sigurimeve  ALBSING SHA Shkup, me seli në rr. 1737 nr 32 Shkup, nëpërmjet 

blerjes  së aksioneve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun e  shërbimeve të 

sigurimit. 

 

46. Vendimi PA nr. 08-58 datë 27.11.2017 për përqendrim me të cilin Diaverum Sweden 

AB, me seli në Box 4167, 227 22 Lund, Suedia synon të marrë kontroll të drejtpërdrejtë mbi 

Shoqërinë e investimeve, marketingun dhe Këshillimit Metromed SHPKNJP Shkup, me selinë 

e saj në Autostradën Adriatik nr. 100 – zona inustriale / Vizbegovo, Butel, Shkup Republika e 

Maqedonisë dhe Shoqëria për prodhim, tregti dhe shërbime Metropoliten SHPK  Shkup me 

selinë në Autostradën Adriatik nr. 100 Butel, Shkup Republika e Maqedonisë, përmes blerjes 

së aksioneve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktivë në tregun farmaceutik dhe në tregun e 

shërbimeve të dializës. 

 

47. Vendimi  PA nr. 08-59 datë 07.12.2017 për përqendrim me të cilin Navo Orbiko –

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me seli në rr. Osviecimska 51, 43-100 Tihi, Poloni, do të 

blej një pjesë të biznesit të F.H.U. Libra- shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, shoqëri aksionare 

me seli në rr. Hutniça 34,81-061 Gdinia, Poloni dhe disa aktivitete të lidhura me shpërndarjen 

e lodrave të licencuara. Pjesëmarrësit në përqendrim janë aktive në tregun  për shitjen  e 

lodrave me shumicë të licencuara.  

 

48. Vendimi PA nr. 08-60 datë 07.12.2017 për përqendrim me të cilin SAZKA GRUP 

a.s. (SAZKA Group a.s.) me seli të regjistruar në Vinohhradska 1511/230, Strashnice, Pragë 

10, 100 00, Republika Çeke fiton kontroll të pavarur mbi Kasinos Austria Akciengezellshaft 

(Casinos Austria Aktiengesellschaft),  me selinë e saj të regjistruar në Rennweg 44, 1038 

Vjenë, Republika e Austrisë nëpërmjet blerjes së aksioneve. Pjesëmarrësit në përqendrim janë 

aktive në treg për lojëra të fatit dhe basteve sportive. 

 

Në vitin 2017, Komisioni miratoi një vendim me të cilin konstatoi që përqendrimi i njoftuar 

nuk është në përputhje me LMK-në, përkatësisht e njëjta e ndaloi si në vijim: 

 

Vendimi PA nr. 08-14 datë 23.03.2017 me të cilin konstatohet që përqendrimi me të cilën 

Çimentorja USJE SHA Shkup, me seli në rr. "Boris Trajkovski" nr. 94, 1000 Shkup, ka për 

qëllim të marrë kontroll të drejtpërdrejtë të vetëm mbi kompaninë tregtare ID Kompani 

SHPKNJP import-eksport Koçan, me seli në rr. "Edvard Kardel" nr. 18, Koçan, me anë të 

blerjes së një aksioni, bie nën dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe për pasojë 

do të ketë parandalimin, kufizimin ose prishjentë e konkurrencës efektive në treg ose në pjesën 

e saj thelbësore dhe nuk është në përputhje me dispozitat e LMK-së në kuptim të Neni 20 

paragrafi (1) pika 4) e LMK-së 

  

     2.3.  Mendimet e dhëna nga Komisioni  

Komisioni , në pajtim me LMK-në, jep mendime për projektligjet dhe aktet tjera me të cilin 

rregullohen çështjet që lidhen me aktivitetin ekonomik, dhe të cilët mund të kenë ndikim në 

konkurrencën e tregut. Në drejtim të realizimit të këtij autorizimi si dhe në përforcimin e 

bashkëpunimit ndërmjet resorëve me organet kompetente në RM, Komisioni paraqiti 

mendimin e tij nëpërmjet: 

- Mendim mbi Projektligjin për Energjetikë, 
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-Mendim mbi një draft dokument të Agjencisë së Komunikimeve Elektronike për analizën e 

tregut me shumicë për shërbimet e ndërprerjes së thirrjeve në rrjetet e komunikimeve 

elektronike celulare, 

- mendimi mbi draft dokumentin e Agjencisë për Komunikime Elektronike për analizën e 

Tregut 2 - Shërbimet telefonike të disponueshme publike në një vend të caktuar për 

përdoruesit rezidencial dhe të biznesit dhe 

- mendimi mbi draft dokumentin e Agjencisë për Komunikime Elektronike për Analizën e 

Tregut 1 - Qasja në një rrjet publik të komunikimeve elektronike në një vend të caktuar për 

përdoruesit rezidencial dhe të biznesit. 

Në vitin 2017, Komisioni bashkëpunoi vazhdimisht me Komisionin Rregullator të 

Energjetikës të Republikës në fushën e hartimit të akteve nënligjore dhe akteve të tjera. 

 

2.4.  Bashkëpunimi i Komisionit me trupat rregullator dhe organet tjera shtetërore  

Sipas LMK-së, Komisioni gjatë zbatimit të detyrave që janë në kompetencë të tij, 

bashkëpunon me organet e tjera shtetërore për çështjet që kanë të bëjnë me Komisionin për 

Mbrojtjen e Konkurrencës. Komisioni dhe trupat rregullator janë të detyruar të shkëmbejnë të 

dhëna dhe informacione që ato kanë nevojë për ty kryer detyrat që janë në kompetencë të tij, 

ku vëllimi i shkëmbimit të informacionit është i kufizuar me të dhënat dhe informacionet të 

cilat janë përkatëse dhe proporcionale me qëllimet e shkëmbimit. 

Në vitin 2017, Komisioni vazhdoi bashkëpunimin e suksesshëm me: Komisionin Rregullator 

për Energjetikë, Agjencinë për komunikime elektronike, Byronë për furnizime publike, 

Agjencia për rregullimin e sektorit hekurudhor dhe Agjencisë për shërbime mediatike audio 

dhe audio-vizuale.). Ky bashkëpunim realizohet nëpërmjet kontakteve të rregullta në kuadër të 

këshillave për bashkëpunim që janë parashikuara me memorandumet për bashkëpunim dhe 

përmes bashkëpunimit të ngushtë për lëndët të cilët janë në rrjedhë dhe që janë në kompetencë 

të komisionit, gjegjësisht Trupave rregullator, të cilët kanë të bëjnë me çështje të rëndësishme 

për zhvillim e konkurrencës në sektorët përkatës rregullator. 

Më 06.09 2017, Komisioni dhe Fakulteti Juridik "Justinian Prvi" në Universitetin "Shën Cirili 

dhe Metodi" nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi me qëllim të shkëmbimit të 

përvojave, njohurive, arsimit, literaturës dhe trajnimit të personelit nga fushat në të cilat të dy 

institucionet kanë personel dhe potencialet dhe interesat e tjera. 

B.  NDIHMA SHTETËRORE  

 

  

3. Korniza juridike  

 

Kornizën juridike në kontrollin e ndihmës shtetërore e përbën Ligji për Kontrollin e Ndihmës 

Shtetërore dhe aktet nënligjore të cilat janë të nevojshme në zbatimin e saj 

3.1 Ligji për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore  

Më 28 tetor 2010, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë miratoi një Ligj të ri për Kontrollin e 

Ndihmës Shtetërore (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 145/10). Ligji hyri në fuqi më 

13.11.2010. 

Me miratimin e ligjit për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore u bë harmonizimi i mëtutjeshëm i 

legjislacionit të Maqedonisë në këtë fushë me legjislacionin e UE-së, duke përfshirë: nenet 107-109 të 

Marrëveshjes së funksionimit të UE-së dhe Rregulloret e UE-së32001R0069 dhe31999R0659. Në të 
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njëjtën kohë është rritur ligjshmëria dhe efikasiteti i veprimeve të Komisionit nëpërmjet harmonizimit 

të dispozitave të Ligjit për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore, Ligjit për Procedurën e Përgjithshme 

Administrative dhe Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës. Kjo mundëson një procedurë më të thjeshtë 

administrative para Komisionit, në çështjet që lidhen me ndihmën shtetërore, procedura e cila do të 

jetë më e qartë dhe më transparente për të gjitha palët e interesuara. 

3.2  Aktet nënligjore që dalin nga Ligji për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore 

- Rregullorja  për kushtet dhe procedurën për dhënien e ndihmës me rëndësi të vogël (de minimis) 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 141/11) 

Rregullorja për kushtet dhe procedurën për ndarjen e ndihmës me rëndësi të vogël (de minimis) 

detajon kushtet dhe procedurën për ndarjen e ndihmës me rëndësi të vogël (de minimis). Gjithashtu, 

kjo rregullore përcakton kushtet për dhënien e ndihmës, domethënë, në çfarë kushtesh mund të jepet 

dhe shumat maksimale të lejueshme të ndihmës de minimis.  Në të njëjtën kohë, rregullohet edhe 

llogaritja e shumës së ndihmës, si dhe kumulimi dhe regjistrimi i ndihmës. Miratimi i Rregullores është 

bërë me qëllim të harmonizimit të kushteve dhe procedurës për ndarjen e ndihmës me rëndësi të vogël 

(de minimis) me kërkesat e UE acquis . 

- Dekret për mënyrën dhe procedurën për dorëzimin e njoftimit për dhënien e ndihmës 

shtetërore, si dhe procedurën për mbikëqyrjen e ndihmës shtetërore ekzistuese 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 142/11) 
Legjislacioni i ndihmës shtetërore është në përputhje me legjislacionin evropian në pjesën e njoftimit 

për ndarjen e ndihmës shtetërore, si dhe në pjesën e procedurës për mbikëqyrjen e ndihmës shtetërore 

ekzistuese përmes miratimit të kësaj Rregullore. Me miratimin e kësaj Rregullore, mënyra dhe 

procedura e paraqitjes së njoftimit në Komision nga ana e dhënësve të ndihmës shtetërore rregullohet 

në hollësi, procedura për vlerësimin e lejueshmërisë të së ndarjes së ndihmës shtetërore, si dhe 

procedura për mbikëqyrjen e ndihmës shtetërore ekzistuese, respektivisht detyrimi i dhënësve të 

ndihmën shtetërore për dorëzimin e raporteve vjetore tek Komisioni për ndihmën e ndarjes shtetërore 

të lejuar në vitin paraprak. Në kuadër të kësaj rregullore përfshihen Formulari për njoftimin e ndarjes 

së planifikuar të ndihmës, Formulari për njoftim të thjeshtësuar si dhe Formularin për dorëzimin e 

raportit vjetor për ndihmën e ndarë shtetërore në vitin paraprak. 

- Rregullorja për kushtet dhe procedurën e ndarjes së ndihmës rajonale ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë" nr. 109/13) 
Rregullorja për kushtet dhe procedurën për ndarjen e ndihmës rajonale përcakton kushtet dhe 

procedurën për ndarjen e ndihmës rajonale. Në të njëjtën kohë, rregullon çështjet me rëndësi të veçantë 

për kryerjen efektive të vlerësimit mbi ndarjen e planifikuar të ndihmës rajonale, si dhe kushtet dhe 

procedurën për ndarjen e saj në Republikën e Maqedonisë nga Komisioni. E njëjta  është në përputhje 

me legjislacionin evropian në fushën e ndarjes së ndihmës rajonale. Kjo Rregullore përcakton kushtet 

dhe procedurën për ndarjen e ndihmës rajonale, e cila është me rëndësi për vlerësimin korrekt dhe në 

kohë të lejueshmërisë ose mos lejueshmërisë së ndarjes së saj, duke mundësuar kështu zbatimin efektiv 

të kompetencës së Komisionit në mbikëqyrjen dhe kontrollin e ndarjes së ndihmës shtetërore rajonale. 

Miratimi i Rregullores është me qëllim të harmonizimit tëkushteve dhe procedurave për ndarjen e 

ndihmës rajonale me kërkesat e acquis të BE-së. Me miratimin e kësaj rregullore nuk vlen më 

Rregullorja për përcaktimin e kushteve dhe procedurës për ndarjen e ndihmës rajonale ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 81/03 dhe 118/09). 

- Rregullorja për kushtet dhe procedurën për ndarjen e ndihmës horizontale ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 03/14). 
Kjo rregullore rregullon në detaje çështje me rëndësi të veçantë për kryerjen efikase të vlerësimit të 

ndarjes të planifikuar të ndihmës horizontale, si dhe kushtet dhe procedurën për ndarjen e saj në 

Republikën e Maqedonisë nga Komisioni. Kjo Rregullore përcakton kushtet dhe procedurën për 
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ndarjen e ndihmës shtetërore në fushat e hulumtimit, zhvillimit dhe inovacionit, mbrojtjen e ambientit 

jetësor, punësimit, trajnimit, ofrimit të shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik dhe 

ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në çfarëdo forme, duke përfshirë edhe formën e kapitalit të 

rrezikut, e cila është me rëndësi në vlerësimin e drejtë dhe në kohë të dhënies leje ose jo të ndarjes së 

ndihmës në këto fusha. Në këtë mënyrë arrihet një shkallë më e lartë e harmonizimit të legjislacionit të 

Maqedonisë me UE acquis në fushën e ndihmës shtetërore. Me miratimin e këtyre rregulloreve nuk 

vlen më Rregullorja për kushtet dhe procedura për ndarjen e ndihmës regjionale (,, Gazeta Zyrtare e 

republikës së Maqedonisë” nr. 157/7). 

- Rregullorja për përcaktimin e kushteve dhe procedurës për ndarjen e ndihmës për 

shpëtim dhe rindërtim të ndërmarrjeve me vështirësi ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" nr. 81/03 dhe 83/07). Me këtë Rregullore në detaje përcaktohen kushtet 

dhe procedura për ndarjen e ndihmës për shpëtim dhe rindërtim të ndërmarrjeve me 

vështirësi. 
Komisioni do të vazhdojë harmonizimin e mëtejmë të legjislacionit të ndihmës shtetërore me 

legjislacionin e ndihmës shtetërore të BE-së. 

4. Parimet metodologjike  

 

5.1. Ligji për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore  

 

Baza metodologjike e ndihmës shtetërore është vendosur me ligjin e Ndihmës Shtetërore ( ,,Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 24/03, 70/06, dhe 55/07) dhe akteve nënligjore, dhe është 

plotësuar edhe me Ligjin për Kontrollin e Ndihmës shtetërore ( ,,Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” nr. 145/10). 

Gjatë analizës dhe vlerësimit të të dhënave të paraqitura në rastet e mundshme të ndihmës shtetërore, 

Komisioni edhe më tutje i merr parasysh  kriteret themelore të cilët e definojnë ndihmën shtetërore 

edhe atë nëse: 

- bëhet fjalë për masat të cilët përfshijnë transferim të mjeteve shtetërore (duke përfshirë  ato 

nacionale dhe lokale), 

- ndihma e dhënë paraqet përparësi ekonomike për marrësin e ndihmës, 

- ndihma e dhënë është selektive dhe 

- ndihma ka një ndikim në konkurrencë dhe në tregti. 

Sipas nenin 6 të Ligjit për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore ( ,,Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” nr. 145/10), dhënës i ndihmës shtetërore është Qeveria e Republikës së Maqedonisë, 

organet e administratës shtetërore, njësitë e vetëqeverisjes lokale si dhe çdo organ apo person juridik 

tjetër, të cilat ndajnë ose planifikojnë të ndajnë ndihmën shtetërore. 

Në  përcaktimin e instrumenteve financiare janë marrë parasysh grupet e mëposhtme: 

- Instrumentet në grupin A, të cilët ndahen në dy nëngrupe, ku në nëngrupin A1, përfshihen 

mjetet e pakthyeshme në formën e dotacioneve, subvencioneve me kamata, shlyerjet e 

borxheve të ndërmarrjeve të biznesit nga kreditë, pagimi për shlyerje të detyrueshme të 

borxhit, ndërsa në nëngrupet A2, hyn lehtësimi dhe lirimi nga pagesa e taksave dhe 

kontributeve të sigurimit social; 

- Instrumentet në grupin B, në të cilin përfshihen transferimet financiare të shtetit në formë të 

investimeve kapitale. Në këtë grup përveç investimeve kapitale klasike, përfshihen edhe 

konvertimet e kërkesave  të pjesëmarrjes në kapital dhe shitjen e volitshme të pronës 

shtetërore; 

- Instrumentet në grupin C, në të cilin përfshihen të gjitha transferimet në të cilin elementi i 

ndihmës shtetërore paraqet një përfitim të interesit. Këtë transfero janë ose huazime të 

volitshme (grupi C1) ose pagesë e shtyrë e tatimeve me interes më të ulët (grupi C2); 
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- Instrumentet në grupin D, në të cilën përfshihen garancitë si një sigurim që vinë nga rreziku 

komercial ose jo komercial. 

 

5. Aktivitetet e Komisionit 

 

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës edhe në vitin 2017, vazhdon me zbatimin e 

dispozitave të Ligjit për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore, sidomos me obligimin që rrjedh nga 

neni 13 i Ligjit në të cilin parashihen të gjitha dhënësit e ndihmës shtetërore (Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë, organet e administratës shtetërore, njësitë e vetëqeverisjes lokale si dhe 

çdo organ apo person juridik tjetër, të cilat ndajnë ose planifikojnë të ndajnë ndihmën shtetërore) 

deri te Komisioni të paraqesin njoftim për çdo plan të ndarjes së re ose ndryshim të ndihmës 

ekzistuese shtetërore, si dhe për ndalesën që ndihma e planifikuar shtetërore ti ndahet shfrytëzuesit 

në periudhën derisa  Komisioni nuk ka miratuar një  vendim të tij ose derisa të skadojë afati, në të 

cilin Komisioni duhet të miratoj një vendim për vlerësimin e ndihmës. Po ashtu, Komisioni u 

tregonte të gjithë dhënësve të ndihmës shtetërore për detyrimin që buron nga neni 24 i Ligjit për 

Kontrollin e Ndihmës Shtetërore sipas të cilit çdo dhënës i ndihmës shtetërore është i detyruar që më 

së voni deri më 31 mars të vitit vijues, ti dorëzoj Komisionit një raport vjetor për ndihmën e lejuar të 

ndarë shtetërore për vitin paraprak dhe për detyrimin e të njëjtit nen, për çdo dhënës dhe shfrytëzues 

të ndihmës shtetërore të mbajë evidencë të saktë për ndihmën e ndarë gjegjësisht për ndihmën e 

marrë shtetërore, si dhe për ndihmën e ndarë gjegjësisht  ndihmën e marrë me rëndësi të vogël(de 

minimis). 

 

5.1 Vendimet/Aktvendimet e miratuara për ndihmën e aprovuar shtetërore në vitin 2017 

 

Në vitin 2017, numri i vendimeve të miratuara nga Komisioni është 7, ku në 3(tre) vendime u 

konstatua se masat e përfshira në njoftimet të dorëzuara në Komision nga ana e dhënësve të ndihmës 

shtetërore paraqesin ndihmë shtetërore në bazë të Ligjit për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore 

(,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 145/10), ndërsa te 4(katër) vendime, Komisioni 

konstatoi se masat e përfshirë në njoftim paraqesin ndihmë me rëndësi të vogël ( ndihmë de minimis) 

respektivisht ndihma e ndarë e cila për një përdorues nuk kalon 200.000 euro për një periudhë prej 

tre vjetësh. 

 

 

 

2017  

 

 Numri i  

Vendimit  

Dhënësi  Qëllimi  Shuma në 

denarë 

Shuma në 

Euro  

1 Vendimi nr. 10-

149 i datës 

08.02.2017 

Ministria e 

Mjedisit Jetësor 

dhe Planifikimit 

Hapësinor 

Programi për investime në 

mjedis jetësor për 2017 
 

5.000.000,00   

 

81.300,81 

2 Vendimi nr. 10-

20 i datës 

21.02.2017 

De minimis/ 

ndihmë 

horizantale 

Ministria e 

Ekonomisë  

Programi i Konkurrencës, 

Inovacionit dhe Ndërmarrësisë 

për vitin 2017 (përkrahja dhe 

zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla 

dhe të mesme) 

34.510.000,00 / 

1.400.000 

561.138,21/ 

22.764,23 

3 Vendimi nr. 10-

20 i datës 

21.02.2017 

De minimis 

Ministria e 

Ekonomisë 

Programi i Konkurrencës, 

Inovacionit dhe Ndërmarrësisë 

për vitin 2017 (zbatimi i 

politikës industriale) 

2.500.000,00 40.650,41 
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4 Vendimi nr. 10-

20 i datës 

21.02.2017 

De minimis 

Ministria e 

Ekonomisë 

Programi i Konkurrencës, 

Inovacionit dhe Ndërmarrësisë 

për vitin 2017 (përkrahja dhe 

zhvillimi i shoqatës së grupeve 

5.000.000,00  

81.300,81 

5 Vendimi nr. 10-

17, datë 

23.05.2017 

Agjencia për 

Promovimin dhe 

Mbështetjen e 

Turizmit të RM-së 

Programi për promovimin dhe 

mbështetjen e turizmit në RM 

116.500.000,00 1.894.308,94 

6 Vendimi nr.10-

16, datë 

23.03.2017 

De minimis-

ndihmë 

horizantale 

Agjencia e 

Punësimit të RM-

së 

Plani operativ për programet 

aktive dhe masat për punësim 

dhe shërbime në tregun e punës 

për vitin 2017 

704.694.150,00 
/192.644.650,00 

11.458.441,46 

 

/ 

3.132.433,33 

 

7 

Vendimi nr.10-

50, datë 

20.04.2016 

de minimis/ 

ndihmë 

horizontale 

Ministria e Punës 

dhe Politikës 

Sociale 

Projektligji për ndryshimin dhe 

plotësimin e Ligjit për paga 

minimale në Republikën e 

Maqedonisë 

369.000.000 për 

2017  

 

461.250.000 për 

2018  

Ose  gjithsej  

 

830.250.000 

denarë 

6.000.000 еuro për 

2017 

7.500.000 еuro për 

2018  

Ose  gjithsej  

 

13.500.000 еuro 

 

 
Gjithsej    1.145.794.650 18.630.807,32 

 

 
Gjithsej  

De minimis 

       

    746.704.150 

 

12.141.530,89 

 

Të dhënat për vitin 2016, të paraqitura në tabelë, e tregojnë shumën totale të ndihmës 

shtetërore të planifikuar për vitin 2017, duke e paraqitur në kategori të ndryshme, të shprehura në 

denarë dhe euro. 

Kategoritë për të cilat është dhënë ndihma shtetërore në vitin 2017 janë: mbrojtja e mjedisit, 

mbështetja për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, zbatimi i politikës industriale, mbështetja dhe 

zhvillimi i shoqatave të grupeve, turizmi, punësimi, si dhe ndarja e planifikuar e ndihmës shtetërore në 

bazë të Propozimit të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për paga minimale në Republikën e 

Maqedonisë. 

Shuma totale e ndihmës shtetërore të aprovuar në vitin 2017 është 1,145,794,650 denarë. 

Nga të dhanë e theksuara për këtë vit mund të konkludohet se pjesa e ndihmës shtetërore të 

ndarë në vitin 2017 në raport me BPV (të dhënat e mëparshme - 619788 milionë denarë) është 

0.18% (përqindja nuk është përfundimtare sepse BPV përfundimtare për vitin 2017 do të ishte 

gati në fund të vitit 2018). 

Shuma totale e ndihmës shtetërore të aprovuar në këtë vit është 1.145.794.650 denarë. Kjo 

shumë është njoftuar nga dhënësit e ndihmës shtetërore dhe është miratuar përmes masave të miratuara 

të cilët Komisioni i aprovon si ndihmë shtetërore të planifikuar, dhe të cilat do të realizohet plotësisht 

në vitet në vijim. 

Gjithashtu, nga të dhënat e vitit 2017 mund të konkludohet se ekziston një vazhdimësi e 

bashkëpunimit në përmbushjen e detyrimeve që dalin nga zbatimi i legjislacionit të ndihmës shtetërore, 
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dhe në këtë mënyrë ka mundësuar vlerësimin, kontrollin dhe mbikëqyrjen e vazhdueshme nga 

Komisioni të ndihmës së tillë shtetërore të ndarë në ato zona. 

5.2. Ndihma shtetërore e ndarë në vitin 2017 (në denarë)  

5.2.1 Ndihma shtetërore e investimeve rajonale e ndarë në vitin 2017 

Tatimi mbi të 

ardhurat 

personale 

Tatimi në të 

Ardhurat 

Personale 

Krijimi i 

vendeve të reja 

të punës 

50% të 

kontributeve të 

detyrueshme të 

sigurimeve 

sociale  

Kostot për 

ndërtimin e një 

ndërtese 

Trajnimi  Lirime nga 

doganat  

Gjithsej  

132827872 21.949.628 379.137.277 217.009.475 92.487.399 6.074.753 27.418.970 879.565.237 

Ndihma totale rajonale e ndarë 879,565,237 den / 14,301,873.77 euro 

 

5.2.2  Ndihma shtetërore e ndarë  në vitin 2017 ndryshe nga ndihma rajonale (në denarë) 

 
Ndihma horizontale Mbrojtja e mjedisit 

jetësor  

Asistencë për 

promovimin e 

projekteve me interes të 

rëndësishëm ekonomik 

Ndihmë me rëndësi 

të vogël 

(de minimis) 

Gjithsej  

193.444.650 5.000.000 77.583.480 670.107.150 946.135.280 

 

 

 

5.3     Ndihma shtetërore sipas instrumenteve  

Në lidhje me instrumentet  me të cilat është ndarë ndihma shtetërore  për të cilën janë 

dorëzuara njoftime- notifikime dhe për të cilën është miratuar me një vendim nga Komisioni në 

periudhën 2017, mund të konkludohet se ndihma shtetërore e ndarë në vitin 2017, është ndarë 

nëpërmjet instrumenteve të grupit A. 

5.4  Mendimet e Komisionit  

Në vitin 2017 numri i mendimeve të dhëna nga Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës është 

11. Ka vazhduar trendi i një numri të madh të mendimeve që Komisioni i kishte miratuar që është një 

rezultat i dhënësve të ndihmës shtetërore të marrin mendim nga Komisioni që në fazën e përgatitjes së 

akteve ligjore të cilat në vetvete mund të përmbajnë elemente të ndihmës shtetërore, si dhe nevojën për 

të vlerësuar projekt kontratat për dhënien e ndihmës shtetërore rajonale përfituesve potencialë. Në këtë 

kontekst, është e nevojshme të theksohet se disa nga mendimet e miratuara nga Komisioni kanë të 

bëjnë me ndarjen e ndihmës rajonale nëpërmjet një skeme ndihme të parashikuar në Ligjin për Zonat e 

Zhvillimit Teknologjik Industrial për ndarjen e të cilit nuk kërkohet miratimi shtesë nga Komisioni, 

pasi që ndihma shtetërore e ndarë sipas këtij ligji miratohet me Vendim të Komisionit. 

 

6. Komentet dhe konkluzionet  
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Është i dukshëm trendi i kërkesës së vazhdueshme  të mendimeve dhe njoftimeve të 

dorëzuara-notifikimeve që vijnë nga ministritë, që është një rezultat i rritjes së konsiderueshme të 

vetëdijes për rëndësinë që e ka kjo fushë. Në të njëjtën kohë, Komisioni është në komunikim të 

vazhdueshëm jo formal me të gjithë dhënësit e ndihmës shtetërore që kanë nevojë për ndonjë 

informacion në lidhje me masat e planifikuara për ndarje të ndihmës shtetërore  nga dhënësit. 

Gjithashtu, jo më pak i rëndësishëm është edhe zbatimi i drejtë i legjislacionit për ndihmë shtetërore  

për integrimet evropiane. 

Të dhënat për ndihmën e ndarë shtetërore në Republikën e Maqedonisë në vitin 2017, flasin se 

ndihma shtetërore në masë të madhe është ndarë për përkrahjen projekteve që kanë një ndikim të 

drejtpërdrejtë në ekonomin e shtetit, dhe në veçanti përmes zbatimit të projekteve që eliminojnë 

vështirësitë në ekonominë e vendit dhe promovojnë realizimin e projekteve me interes ekonomik të 

rëndësishëm për Republikën e Maqedonisë. 

Nga ana tjetër, përmes programeve të zhvillimit shteti mori pjesë përmes mekanizmit të 

ndihmës shtetërore në mbështetje dhe zhvillimin e turizmit, ku si dhënës të ndihmës  e hasim 

Agjencinë për promovim dhe përkrahje të turizmit. Gjithashtu, shteti përmes ndarjes së ndihmës 

shtetërore ndihmoi gjithashtu në një pjesë të masave nga Plani Operativ  për Programet Aktive dhe 

Masat për Punësim dhe Shërbime në Tregun e Punës për 2017, ku si dhënës paraqitet Agjencia e 

Punësimit të Republikës së Maqedonisë. Në këtë kontekst, shteti nëpërmjet ndarjes së ndihmës 

shtetërore nga ana e Ministrisë së Mjedisit Jetësore dhe Planifikimit Hapësinorë, ndihmoi në mbrojtjen 

e mjedisin jetësorë nëpërmjet të zbatimit të masave konkrete, që janë pjesë përbërëse e Programit për 

Mbrojtjen e mjedisit jetësorë për vitin 2017. Gjithashtu, Ministria e Ekonomisë përmes Propozim - 

Programit për Konkurrencë, Inovacion dhe Ndërmarrësi për 2017 paraqitet si një dhënës i ndihmës 

shtetërore për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, zbatimin e politikës industriale, si 

dhe mbështetjen dhe zhvillimin e shoqatave të grupeve. 

Komisioni mirëpret dukurinë e thirrjeve të shpeshta të përfaqësuesve të Komisionit, në 

përgatitjen e akteve ligjore dhe dokumenteve strategjike. 

Megjithatë, dhënësit e ndihmës shtetërore treguan gatishmëri, përmes konsultimeve me 

Komisionin në baza ditore, në kohë dhe saktësisht ti dorëzojnë njoftimet deri te Komisioni. 

V.       INTEGRIMI NË BE DHE BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR 

Në vijim janë përshkruar aktivitetet e Komisionit në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar në 

vitin 2017, në lidhje me procesin përafrimit në Bashkimin Evropian, projektet për ndihmë 

teknike të Bashkimit Evropian në të cilat Komisioni është shfrytëzues, si dhe bashkëpunimi 

bilateral dhe multilateral dhe pjesëmarrja e punonjësve të Komisionit në seminare dhe 

konferenca ndërkombëtare. 

7. Integrimi në BE 

 

Komisioni është mbajtës i Grupit Punues të NPAA 3.08 Politika e Konkurrencës dhe në këtë 

kapacitet është përgjegjës për zbatimin e aktiviteteve të nevojshme për një plan legjislativ dhe 

institucional për Kapitullin 08 Politika e konkurrencës që synon përmbushjen e kushteve për 

anëtarësim në Republikën e Maqedonisë në BE. Komisioni informoi rregullisht SÇE-në për 

progresin e arritur në planin e përafrimit të legjislacionit kombëtar me acquis të BE-së dhe 

forcimin e kapaciteteve administrative për zbatimin e legjislacionit, si dhe nivelin e zbatimit të 

aktiviteteve të parashikuara në Kapitullin 08 të Programit Kombëtar për miratimin e të drejtës 

të BE-së. Komisioni në SÇE rregullisht i dorëzonte raportet e nevojshme për progresin e 

arritur në Kapitullin 08 (mujore, tremujore dhe gjysmë-vjetore). 
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8. Bashkëpunimi ndërkombëtar  

 

   Gjatë vitit 2017, bashkëpunimi me organet kompetente është vazhduar dhe është përmirësuar 

për zbatimin e legjislacionit të konkurrencës në vendet e rajonit dhe në vendet anëtare të BE-

së, të filluara në vitet e mëparshme. 

 

 

8.1  Bashkëpunimi bilateral  
 

Në vitin 2017, në mënyrë intensive  u realizua bashkëpunimi bilateral me organet e mbrojtjes 

së konkurrencës të vendeve të rajonit, ku dhe më tutje paraqet një element të rëndësishëm të 

bashkëpunimit ndërkombëtar të Komisionit, duke u bazuar në shkëmbimin e përvojave të ndryshme në 

çështjet e aderimit të këtyre vendeve në BE, por edhe në proceset dhe përshtatjet e ekonomisë së tregut 

në një kuptim më të gjerë. 

 

8.2  Bashkëpunimi multilateral  
 

Në shkurt të vitit 2005, u formua OECD( Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim 

Ekonomik)- Qendra Rajonale për Konkurrencë (QRK) në Budapest, Republika e Hungarisë, në kuadër 

të cilit organizohen seminare dhe trajnime për punonjësit e organeve kompetente të konkurrencës në 

vendet e Evropës Juglindore. Punonjësit e Komisionit në vitin 2017 morën pjesë në 4 

seminare/punëtori të cilët u organizuan nga OECD- QRK në tema të ndryshme në fushën e  mbrojtjes 

së konkurrencës- marrëveshjeve të kufizuara, keqpërdorimin e pozitës dominuese dhe përqendrimeve 

dhe në një takim vjetor të kryetarëve.  

Republika e Maqedonisë është anëtare e ICN-së ( Rrjeti Ndërkombëtarë për Konkurrencë) dhe 

në vitin 2017, Komisioni mori pjesë aktive në punën e ICN-së dhe ishte pjesëmarrëse në konferencën 

vjetore. ICN ndihmon në afrimin e qëndrimeve të vendeve të zhvilluara dhe vendet në zhvillim për 

çështjet që lidhen me rëndësinë e rregullimit efektiv të konkurrencës për zhvillimin e suksesshëm të 

ekonomive nacionale, tërheqjen e investimeve në vendet dhe plotësimin e plotë të kërkesave të 

konsumatorëve, me theks të veçantë, nevojën e vazhdimit të ngritjes së kulturës konkurruese dhe të 

gjitha aktiviteteve që promovojnë ligjin dhe politikën e konkurrencës nëpërmjet mekanizmave 

jodetyruese, edukimit përkatës dhe specializimin e gjyqësorit në këtë fushë.  

9. TRANSPARENCA 

 
   Për të siguruar transparencën në veprimtarinë e saj, Komisioni do të publikojë të gjitha 

vendimet e tij të plotfuqishme  në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë dhe në faqen e 

internetit të Komisionit. Faqja e internetit e Komisionit përditësohet rregullisht. 

   Komisioni gjithashtu ndërmerr aktivitete që rrisin ndërgjegjësimin për nevojën për mbrojtje të 

konkurrencës duke marrë pjesë në konferenca dhe tryeza të rrumbullakëta kombëtare, duke 

informuar mediet për punën e tij etj. 
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G. KAPACITETI ADMINISTRATIV I KOMISIONIT  

Punët profesionale, normative-juridike, administrative, administrative-mbikëqyrëse, materiale-

financiare, kontabiliste, informatike dhe punët e tjera administrative-teknike, i kryen shërbimi 

profesional i Komisionit. 

Më 31.12.2017, numri i punonjësve në Komision është 27, duke përfshirë Kryetarin dhe dy 

anëtarët, të cilët janë të angazhuar profesionalisht në punën e Komisionit. Të punësuarit në shërbimin 

profesional e kanë statusin e nëpunësve administrativ dhe personelit tekniko-ndihmës. Nga 24 të 

punësuar në shërbimin profesional, 17 janë me arsim të lartë, 1 me shkollim të lartë 5 janë me arsim të 

mesëm dhe 1 me arsim fillor. 

Numri i përgjithshëm i pjesëtarëve të bashkësive në Republikën e Maqedonisë, të punësuar në 

Komision është 11 persona, gjegjësisht 40,74%. 

 

C. KONKLUZË 

 

Komisioni në kuadër të kompetencave të tij në vitin 2017, përveç numrit të pamjaftueshëm të 

punonjësve në shërbimin profesional dhe mjeteve të pamjaftueshme financiare, me sukses ka 

përfunduar punët mbi harmonizimin dhe përshtatjen e legjislacionit në fushën e konkurrencës me të 

drejtën e BE-së. 

Mbrojtja e konkurrencës paraqet një problematikë ligjore që vazhdimisht ndryshohet dhe 

plotësohet edhe në BE, prandaj monitorimi dhe përshtatja e legjislacionit të Maqedonisë me atë të BE-

së, paraqet një proces të vazhdueshëm dhe detyrë për këtë Komision deri në arritjen e anëtarësimit në 

BE. 

E dyta, detyrë jo më pak e rëndësishme e Komisionit, është aplikimi dhe zbatimi i rregullave të 

miratuara në atë mënyrë që do të mundësonte krijimin e një ekonomie të tregut, në të cilën vlejnë 

rregullat e njëjta për të gjithë subjektet ekonomik në tregun e Maqedonisë, pa marrë parasysh  fuqisë së 

tyre ekonomike. 

Përgjegjësinë për zbatimin efikas të legjislacionit tashmë të harmonizuar në fushën e konkurrencës 

nuk e ka vetëm komisioni, por edhe Gjykata Administrative e cila vendos për ligjshmërinë e 

vendimeve të saj. 

Komisioni duhet edhe në të ardhmen ti kryejë detyrat e caktuara që lidhen me përcaktimin e 

Republikës së Maqedonisë për t’u bërë anëtare e plotë e BE-së, sepse fusha e mbrojtjes së 

konkurrencës dhe zbatimi i kësaj dege të së drejtës në praktikë, është qëllimi kryesor i Bashkimin 

Evropian. Në lidhje me këtë, është i nevojshëm një përforcim i vazhdueshëm institucional i 

Komisionit, kryesisht duke rritur numrin e të punësuarve. Të gjithë të punësuarit e Komisionit duhet në 

mënyrë të vazhdueshme të përsosen ose të fitojnë njohuri të reja, që do të jenë të gatshëm edhe sot, në 

procedurat konkrete të cilët i udhëheqin, ti zbatojnë standardet evropiane. Komisioni ka nevojë për një 

rritje të vazhdueshme të numrit të kuadrit me arsim të lartë, kryesisht në fushën e shkencave juridike 

dhe ekonomike, të cilët do të kenë një njohuri të mirë të ligjit dhe praktikës evropiane në fushën e 

konkurrencës dhe njohje të gjuhës angleze, dhe për realizimin me sukses të qëllimeve të përcaktuara 

dhe detyrat në një mbrojtje më efikase  të konkurrencës së tregut. 

Deri tani ajo që u potencua e konfirmojnë edhe mendimet e Komisionit Evropian të shprehura në 

raste të ndryshme me përfaqësuesit e Republikës së Maqedonisë, që në lidhje me çështjet në fushën e 

konkurrencës është bërë një progres i rëndësishëm, por kjo nuk do të thotë se edhe më tutje  nuk duhet 
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të bëjmë përpjekje më qëllim të harmonizimit të së drejtës  më BE-në dhe plotësimin e dispozitave të 

Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asocim.  

Mjetet për punën e Komisionit sigurohen nga Buxheti i RM-së.  

 

Gj. RAPORTI FINACIAR për periudhën 01-01 deri më 31-12.2017 për 

Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës                                   në 

llogarinë buxhetore 20056013563716 

 

Buxheti i Planifikuar i Komisionit për vitin 2017                18.856.000,00               

1.Buxheti i miratuar sipas planit prej 01.01.2017 deri 31.12.2017            18.780.296,00 

2. Shpenzimet totale prej 01.01.2017 deri 31.12.2017                                  18.768.907,00 

 

Të ardhurat e realizuara sipas planeve të miratuara nga buxheti i RM-së dhe zyra e trezorit. 

Sipas planit të miratuar, përmendim se shpenzimet janë realizuar sipas nevojave dhe sipas llogarisë së 

miratuar nga planet e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë dhe zyrës së trezorit. 

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës, gjatë operimit të tij në vitin 2017 deri më 31.12.2017, ka 

bërë shpenzimet e mëposhtme, të cilët janë paguar nga mjetet në dispozicion që i kishte në llogarinë e 

buxhetit. 

 

1. TË ARDHURAT NGA BUXHETI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  

 Të ardhurat për pagat 15.029.423,00 

 Të ardhurat për udhëtime dhe mëditje   680.000,00 

 Shpenzimet komunale   1.510.000,00 

 Të ardhurat për materiale të ndryshme    130.000,00 

 Mirëmbajtja e tanishme  70.000,00 

 Shërbimet kontraktuese 860.000,00 

 Reprezentacione të ndryshme 170.000,00 

 Pagesa për zbatimin e dokumenteve 80.873,00 

 Blerja e pajisjeve dhe makinerive 170.000,00 

 Blerja e mobiljeve 80.000,00 

Totali Të ardhurat për 2017            18.780.296,00 

 

2.SHPENZIMET                   

401 Pagat dhe mëditjet  10.969.193,00 

402 Kontributet për sigurim social  4.060.230,00 
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420 Udhëtimet dhe shpenzimet ditore 672.654,00 

   

421110 Shërbime komunale të rrymës 401.694,00 

421120 Shërbime komunale për furnizim me ujë 100.742,00 

421130 Hedhja e mbeturinave 46.848,00 

421190 Taksa tjera komunale 19.600,00 

421210 Ngrohje  qendrore   259.428,00 

421310 Shpenzim  PTT 9.233,00 

421320 Telefon   270.918,00 

421410 Karburante  dhe vajra   89.500,00 

421420 Kontrolli teknik  7.880,00 

421440 Transporti i personave  304.148,00 

421  1.509.991,00 

   

423110 Material për zyra    32.751,00 

423120 Mjetet për revista 6.000,00 

423210 Materiale për AOP 22.214,00 

423320 Këpucë 4.520,00 

423710 Mjetet për higjienë                 25.650,00 

423810 Inventar i vogël                 28.380,00 

423990 Materiale tjera             10.440,00 

423                129.955,00 

   

424110 Riparimi dhe kontrolli i Automjeteve                8.400,00 

424210 Mirëmbajte aktuale e ndërtesave                4.128,00 

424420 Riparimi dhe mirmbajta e softuerit                  39.710,00 

424430 Riparimi i pajisjeve 17.750.00 

424                69.988,00 
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Buxheti i përgjithshëm i planifikuar................................         18.856.000,00    

 Buxheti i përgjithshëm i miratuar sipas planit ..................        18.780.296,00    

 Shpenzimet totale.......................................................         18.768.907,00 

Realizimi  i shpenzimeve i të ardhurave sipas buxhetit të përgjithshëm të miratuar sipas 

planit të shprehur në përqindje është 99.94%.   

 

425130 Marrja me qira e një lloji tjetër të hapsirës               184.500,00 

425220 Provizion  bankar                    15.075,00 

425320 Ekspertiza gjyqësore 7.080,00 

425490 Shërbime të tjera shëndetësore                 16.800,00 

425910 Shërbimet e përkthimit 7.364,00 

425920 Printim  10.054,00 

425970 Shërbimet për konsultim   5.400,00 

425990 Shërbime të tjera kontraktuese               611.731,00 

425                858.004,00 

   

426210 Reprezentacione                   8.240,00 

426310 Trajnime  31.110,00 

426410 Shpallje në gazeta                2.124,00 

426990 Shpenzime të tjera operative              128.020,00 

426                169.494,00 

   

465110 Borxhi kryesor për dokumentet ekzekutive              78.661,00 

465120 Kamata (Interesi) për dokumentet ekzekutive              712,00 

465130 Shpenzimet për dokumentet ekzekutive              1.500,00 

465                80.873,00 

   

480140 Blerja e pajisjeve informatike  169.992,00 

480  169.992,00 

 Shpenzimet totale për vitin 2017         18.768.907.00 
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VËREJTJE: Në vitin vijues 2017, Komisioni deri 31.12.2017, nuk i ka shlyer detyrimet ndaj 

këtyre furnizuesve me një borxh të përgjithshëm prej 267.389,00 den. 

 

 

Emir I furnizuesit Shuma  

Sigurimi Triglav 546,00 

Ujësjellësi  dhe kanalizimi- uji 10.522,00 

Higjiena komunale- mbeturinat 3.904,00 

I12 Soft 24.200,00 

EVN Maqedonia – rryma 43.937,00 

Alfa Grup 7.484,00 

BEG 88.443,00 

 NPGazeta zyrtare 30.800,00 

Taksi i qytetit Sonce 23.477,00 

Autostar Shkup 3.000,00 

Paushall për një anëtar në KMK Snezhana 4.000,00 

Paushall për një anëtar në KMK Ana 4.000,00 

TRD Robi SHPKNJP 850,00 

Virtus Elias SHPKNJP 317,00 

Telekomi i Maqedonisë 21.805,00 

Posta e Maqedonisë 104,00 

Borxhi total për 2018 267.389,00 
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