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LIGJ  

PËR KONTROLL TË NDIHMËS SHTETËRORE 

 

PJESA E PARË 
Dispozita të përgjithshme 

 
Lënda e Ligjit 

Neni 1 
 Me këtë ligj rregullohen format e ndihmës shtetërore, kushtet  e 
përgjithshme dhe rregullat për njoftim për ndihmë shtetërore dhe vlerësimi  
dhe mbikëqyrja e ndihmës shtetërore. 

 
Qëllimi i Ligjit  

Neni 2 
 Qëllimi i këtij ligji është vendosja e bazës juridike dhe rregullave për 
njoftimin, aprovimin, ndarjen dhe mbikëqyrjen e ndihmës shtetërore, me 
qëllim të implementimit të parimeve të ekonomisë së tregut, sigurimit të 
konkurrencës së lirë dhe plotësimit të obligimeve të ndërmarra me 
marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Maqedonisë të 
cilat përmbajnë dispozita për ndihmë shtetërore. 
 

Zbatimi i Ligjit  
Neni 3 

 (1) Ky ligj zbatohet në çdo formë të ndihmës shtetërore të ndarë nga 
dhënësit e ndihmës shtetërore, pavarësisht nëse është ndarë sipas skemës 
për ndihmë ose si ndihmë individuale, e cila mund të ndikojë në tregtinë në 
Republikën e Maqedonisë, në tregtinë ndërmjet Republikës së Maqedonisë 
dhe Unionit Evropian, si dhe në tregtinë ndërmjet  Republikës së Maqedonisë 
dhe vendeve tjera të cilat së bashku me Republikën e Maqedonisë janë palë 
kontraktuese në marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 
Maqedonisë, e të cilat përmbajnë dispozita për ndihmë shtetërore. 
 (2) Ky ligj nuk zbatohet për ndihmën shtetërore e cila ndahet në sferën 
e bujqësisë dhe peshkatarisë. 
 (3) Në vlerësimin e formave të ndihmës shtetërore të cilat mund të 
kenë ndikim në tregtinë ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkësive 
Evropiane, në pajtim me nenin 69 të Marrëveshjes për stabilizim dhe asociim 
ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkësive Evropiane dhe vendeve 
anëtare të tyre, në mënyrë përkatëse zbatohen kriteret të cilat dalin nga 
zbatimi i drejtë i rregullave të ndihmës shtetërore në Unionin Evropian.  
 

Definicionet 
Neni 4 

 Nocionet e veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë këtë kuptim: 
 1. Skema e ndihmës është çdo akt juridik në bazën e të cilit, pa 
obligimin për aprovim plotësues nga ana e Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës, mund t'u ndahet ndihmë shfrytëzuesve të ndihmës shtetërore 
të cilët nuk janë përcaktuar që më parë në skemë ose çdo akt juridik në bazë 
të të cilit, ndihma e cila nuk është e lidhur me projekt saktësisht të përcaktuar 
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mund t'u ndahet një ose më shumë ndërmarrjeve për periudhë të pacaktuar 
kohore dhe /ose në shumë të pacaktuar; 
 2. Ndihma individuale është ndihmë shtetërore e cila nuk është ndarë 
në bazë të skemës së ndihmës ose ndihmë shtetërore e ndarë në bazë të 
skemës së ndihmës, e me detyrim për aprovim plotësues nga ana e 
Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës; 
 3. Ndihma ekzistuese është ndihmë shtetërore e cila i plotëson njërin 
nga kushtet vijuese:  
 - është ndarë para 1janarit 2004, 
 - është aprovuar nga Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës para 
hyrjes në fuqi të këtij ligji, 
 -  i është dorëzuar njoftim Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës për 
ndarjen e planifikuar të ndihmës shtetërore, ndërsa Komisioni për Mbrojtjen e 
Konkurrencës nuk ka miratuar aktvendim në afatet e parapara me nenin 16 të 
këtij ligji ose 
 - nëse ka skaduar afati i parashkrimit për veprim të Komisionit për 
Mbrojtjen e Konkurrencës në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 
 4. Ndihmë me rëndësi të vogël (de minimis) është ndihma e cila 
mund të ndahet në të gjitha sferat, përveç në sferën e prodhimtarisë së 
qymyrit, nëse shuma e ndihmës së ndarë për shfrytëzues nuk tejkalon gjithsej 
200 000 euro në periudhë prej tri vitesh, përkatësisht gjithsej 100 000 euro në 
sferën e komunikacionit rrugor për periudhë prej tri vitesh; 
 5. Ndihmë joligjore është çdo ndihmë shtetërore, përveç ndihmës 
ekzistuese dhe ndihmës me rëndësi të vogël (de minimis), e ndarë pa e lejuar 
ndarjen e saj Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës në pajtim me nenin 15 
të këtij ligji, si dhe ndihma e ndarë pas parashtrimit të njoftimit nga neni 13 i 
këtij ligji, ndërsa para që Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës të miratojë 
aktvendim nga neni 15 i këtij ligji; 
 6. Ndihmë e keqpërdorur është çdo ndihmë e ndarë në kundërshtim 
me aktvendimin nga neni 15 i këtij ligji, me të cilën lejohet ndarja e ndihmës 
shtetërorem; 
 7. Ndërmarrje është çdo lloj i ndërmarrjes afariste pa marrë parasysh 
se si është e organizuar dhe nga kush udhëhiqet (shoqëri tregtare, tregtar-
individual, kooperativë, bashkim i ndërmarrjeve etj.), profesionet e lira 
(avokatë, mjekë, arkitektë, kontabilistë, noterë etj.), ndërmarrjet publike të 
themeluara për kryerjen e veprimtarive me interes publik si dhe secili person 
tjetër juridik apo fizik, institucion dhe person tjetër juridik dhe fizik që ka 
autorizime publike ose organ i administratës shtetërore që është i angazhuar 
në udhëheqjen e ndonjë aktiviteti ekonomik, pa dallim nëse konsiderohen si 
tregtarë apo jo; 
 8. Ndërmarrje më e vogël është ndërmarrja që ka më pas se dhjetë të 
punësuar dhe ka të hyra vjetore dhe/ose bilanc të përgjithshëm të gjendjes që 
nuk tejkalon dy milionë euro; 
 9. Ndërmarrje e vogël është ndërmarrja e cila ka më pak  se 50 të 
punësuar dhe e cila ka të hyra vjetore dhe/ose bilanc të përgjithshëm të 
gjendjes që nuk i  tejkalon dhjetë milionë euro, ose bilanc të përgjithshëm të 
gjendjes që nuk i tejkalon pesë milionë euro; 
 10. Ndërmarrje e mesme është ndërmarrja e cila ka më pak se 250 të 
punësuar dhe e cila ka të ardhura vjetore që nuk i tejkalojnë 50 milionë euro 
dhe/ose bilanc të përgjithshëm të gjendjes që nuk i tejkalon 43 milionë euro;
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 11. Ndihmë rajonale është ndihma e cila është në përputhshmëri me 
qëllimet e politikës rajonale të Republikës së  Maqedonisë dhe me të cilën 
përkrahen investime produktive fillestare ose hapja e vendeve të punës, të 
ndërlidhura me investimet; 
 12. Ndihmë për shpëtim është ndihma e cila ndahet përkohësisht me 
qëllim që t'i shpëtojë  ndërmarrjet të cilat kanë vështirësi në punë; 
 13. Ndihmë për ristrukturim është ndihma e cila ndahet për 
ristrukturimin e ndërmarrjeve në vështirësi, e cila është e domosdoshme për 
realizimin e planit për ristrukturim me të cilin duhet të  aftësohet ndërmarrja 
për punë në periudhë të gjatë; 
 14. Ndihmë horizontale është ndihma e cila ndahet për hulumtim dhe 
zhvillim, mbrojtje të mjedisit jetësor, punësim, trajnim, shërbime me interes të 
përgjithshëm ekonomik dhe aktivitete të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, 
e ndarë në çfarëdo forme, duke përfshirë edhe formën e kapitalit me rrezik, 
qëllimi i të cilit është zgjidhja e problemeve në të gjitha degët, përkatësisht 
rajonet industriale; 
 15. Persona të interesuar janë shfrytëzuesit e ndihmës dhe 
ndërmarrjet ose shoqatat e ndërmarrjeve të cilat janë konkurrente të 
shfrytëzuesve të ndihmës, e interesi i të cilëve mund të preket me ndarjen e 
ndihmës dhe 
 16. Mbikëqyrje është çdo aktivitet i mbikëqyrjes dhe kontrollit të 
secilës ndihmë të ndarë individuale dhe të skemave ekzistuese të ndihmës. 

 
PJESA E DYTË 

 
NDIHMA SHTETËRORE 

 
Nocioni i ndihmës shtetërore 

Neni 5 
 (1) Ndihmë shtetërore janë të gjitha shpenzimet potenciale ose të 
realizuara ose të gjitha të ardhurat e zvogëluara reale ose potenciale të 
shtetit, të ndara nga dhënësit e ndihmës shtetërore të cilët e prishin ose mund 
ta prishin konkurrencën nëpërmjet mundësimit të prioritetit ekonomik të 
ndërmarrjes së caktuar, e cila nuk do të ishte e mundur pa ndihmën 
shtetërore të ndarë  ose nëpërmjet favorizimit të prodhimtarisë së mallrave të 
caktuar ose dhënies së shërbimeve të caktuara. 
 (2) Ndihma shtetërore nga paragrafi (1) i këtij neni mund të ndahet në 
forma të ndryshme, e posaçërisht nëpërmjet: 
 - subvencioneve, 
 - çregjistrimit ose marrjes së borxheve, 
 -përjashtimit, zvogëlimit ose prolongimit të pagesave të detyrimeve 
publike, 
 - ndarjes së kredive në kushte të volitshme, 
 - dhënies së garancive  nga dhënësit e ndihmës shtetërore në kushte 
të volitshme, 
 - investimeve nga dhënësit e ndihmës shtetërore me shkallë më të ulët 
të kthimit se shkalla e kthimit të investimeve e cila mund të pritet gjatë 
investimit në kushte normale të tregut dhe 
 - zvogëlimit të çmimeve të mallrave dhe/ose kushteve nga ana e 
dhënësve të ndihmës shtetërore nën çmimet e tregut, posaçërisht në rast të 
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shitjes së aksioneve, ndërtesave ose tokës në pronësi të dhënësve të 
ndihmës shtetërore. 
 

Subjektet e ndihmës shtetërore 
Neni 6 

 (1) Dhënës i ndihmës shtetërore sipas këtij ligji janë: Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë, organet e administratës shtetërore, njësitë e 
vetadministrimit lokal, si dhe çdo organ tjetër ose person juridik të cilët ndajnë 
ose planifikojnë të ndajnë ndihmë shtetërore. 

 (2) Shfrytëzues i ndihmës shtetërore sipas këtij ligji është ndërmarrja e 
cila merr pjesë në qarkullimin e mallrave dhe/ose shërbimeve, ndërsa 
shfrytëzon  ndonjërën nga format e ndihmës shtetërore.  
 

Ndalimi i përgjithshëm i ndarjes së ndihmës shtetërore 
Neni 7 

 Ndarja e ndihmës shtetërore ndalohet, nëse me këtë ligj nuk është 
përcaktuar se e njëjta lejohet. 

 
Përjashtime nga ndalimi i përgjithshëm për ndarjen e ndihmës 

shtetërore 
Neni 8 

 (1) Ndarja e ndihmës shtetërore çdoherë lejohet, nëse:   
 a) ndihma është e karakterit social, e ndarë për konsumatorë 

individualë, nëse gjatë kësaj nuk bëhet diskriminim lidhur me prejardhjen e 
mallrave dhe /ose shërbimeve ose  
 b) me ndihmën kompensohet dëmi i shkaktuar nga katastrofat natyrore 
ose ngjarje tjera të jashtëzakonshme, duke i përfshirë edhe veprimet 
luftarake.  
 (2) Ndarja e ndihmës shtetërore mund të lejohet nëse ka të bëjë me: 

  a) ndihmën rajonale për përparimin e zhvillimit ekonomik të rajoneve 
në Republikën e Maqedonisë, në të cilat standardi jetësor është ekskluzivisht i 
ulët ose ku ekziston papunësi e madhe;  
 b) ndihmën e dedikuar për evitimin e vështirësive në ekonominë 
vendore ose për përparimin e realizimit të projekteve me interes të 
rëndësishëm ekonomik për Republikën e Maqedonisë; 
 v) ndihmën për shpëtim dhe rikonstruktim të ndërmarrjeve në 
vështirësi; 
 g) ndihmën e dedikuar për përparimin e kulturës dhe mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore, kur ajo nuk ndikon në mënyrë të konsiderueshme në 
kushtet tregtare dhe konkurrencën e tregut; 
  d) ndihmën horizontale dhe  
 e) ndihmë tjetër shtetërore e ndarë në bazë të aktit nga paragrafi (3) i 
këtij neni. 
 (3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozimin e Komisionit 
për Mbrojtjen Konkurrencës i përcakton kushtet dhe procedurat për ndarjen e 
ndihmës shtetërore nga paragrafi (2) i këtij neni. 
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Ndihma me rëndësi të vogël (de minimis) 
Neni 9 

 (1) Ndihma me rëndësi të vogël (de minimis) nuk është ndihmë 
shtetërore. 
 (2) Ndihma me rëndësi të vogël mund t'i ndahet vetëm shfrytëzuesit i 
cili nuk është në vështirësi. Ndihma me rëndësi të vogël nuk guxon të jetë e 
lidhur me aktivitete eksportuese, të jetë e kushtëzuar me favorizimin e 
prodhimeve vendore kundrejt të importuarave ose të shfrytëzohet për furnizim 
të mjeteve transportuese ngarkuese nga ana e ndërmarrjeve të cilat kryejnë 
transport rrugor ngarkues për qira ose kompensim.  
 (3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozimin e Komisionit 
për Mbrojtjen e Konkurrencës i përcakton kushtet dhe procedurat për ndarjen 
e ndihmës me rëndësi të vogël (de minimis) nga paragrafi (1) i këtij neni. 
 
 

PJESA E TRETË 
 

Organi kompetent 
Neni 10 

 Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës është kompetent për 
vlerësimin dhe mbikëqyrjen e çdo forme të ndihmës shtetërore.  

 
 

PJESA E KATËRT 
Procedurat për vlerësimin dhe mbikëqyrjen e ndihmës shtetërore 

       
Kapitulli i parë 

Dispozitat e përgjithshme 
Zbatimi i Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës dhe Ligjit për procedurën e 

përgjithshme administrative 
Neni 11 

(1) Në procedurat për vlerësimin dhe mbikëqyrjen e ndihmës 
shtetërore, në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat për udhëheqjen e  
procedurës administrative të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. 
 (2) Për gjithçka që në procedurat për vlerësimin dhe mbikëqyrjen e 
ndihmës shtetërore nuk është e rregulluar me këtë ligj dhe Ligjin për mbrojtjen 
e konkurrencës, zbatohet Ligji për procedurën e përgjithshme administrative. 

 
Palët në procedurë 

Neni 12 
 (1) Palë në procedurën për vlerësimin dhe mbikëqyrjen e ndihmës 
shtetërore sipas këtij ligji, janë: 
 - dhënësi i ndihmës shtetërore dhe  
 - personi i interesuar të cilit Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës, 
me kërkesë të tij dhe për shkak të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave  të 
tij, me konkluzion do t'ia japë cilësinë e palës në procedurë.  
 (2) Kundër konkluzionit nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk lejohet 
ankesë, as padi për ngritjen e kontestit administrativ para gjykatës 
kompetente. 
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 Kapitulli dytë 
Procedura për vlerësimin e ndihmës shtetërore për të cilën është 

parashtruar njoftim 
 

Obligimi për njoftim dhe suspendim  
Neni 13 

 (1) Secili dhënës i ndihmës shtetërore obligohet që Komisionit për 
Mbrojtjen e Konkurrencës t'i dorëzojë njoftim për çdo plan për ndarjen e 
ndihmës së re shtetërore ose ndryshimin e ndihmës shtetërore ekzistuese, pa 
dallim nëse e njëjta ndahet si ndihmë individuale apo skemë e ndihmës. 
  (2) Ndihma e planifikuar shtetërore nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk 
guxon  t'i ndahet shfrytëzuesit të ndihmës shtetërore para se e njëjta të jetë e 
aprovuar me aktvendim të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës, 
përkatësisht para skadimit të afatit në të cilin Komisioni për Mbrojtjen e 
Konkurrencës duhet të miratojë  aktvendim për vlerësimin e ndihmës. 
 

Përmbajtja e njoftimit 
Neni 14 

 (1) Njoftimi nga neni 13 i këtij ligji, duhet t'i përmbajë të gjitha të dhënat 
e nevojshme për vlerësimin e ndihmës nga ana e Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës në përputhshmëri me këtë ligj dhe aktet nënligjore të miratuara 
në bazë të tij, e posaçërisht të dhënat për qëllimin, shumën, kohëzgjatjen, 
formën, bazën juridike, dhënësin dhe shfrytëzuesin e ndihmës. 
 (2) Njoftimi nga neni 13 i këtij ligji, konsiderohet si i rregullt nëse i 
përmban të gjitha të dhënat nga paragrafi (1) i këtij neni.   
 (3) Nëse njoftimi përmban të dhëna të pasakta ose jo të plota, 
Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës do të kërkojë nga dhënësi i ndihmës 
shtetërore që të njëjtën ta korrigjojë ose plotësojë në afat prej 15 ditësh nga 
dita e pranimit të kërkesës për plotësim. 
 (4) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozimin e Komisionit 
për Mbrojtjen e Konkurrencës më afërsisht i përcakton mënyrën dhe 
procedurën për parashtrimin e njoftimit nga paragrafi (1) i këtij neni.  

 
Shqyrtimi i njoftimit  

Neni 15 
 (1) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës fillon me shqyrtimin e 

njoftimit nga neni 13 i këtij ligji, nga dita e pranimit të njoftimit të rregullt. 
 (2)  Nëse Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës gjatë shqyrtimit të 

njoftimit konstaton se masat e përmbajtura në njoftim nuk paraqesin ndihmë 
shtetërore sipas këtij ligji, për këtë do të miratojë aktvendim. 

 (3) Nëse Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës gjatë shqyrtimit të 
njoftimit përcakton se masat e përmbajtura në njoftim  paraqesin ndihmë 
shtetërore sipas këtij ligji dhe ndarja e së njëjtës lejohet, për këtë do të 
miratojë aktvendim. 

 (4) Nëse Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës gjatë shqyrtimit të 
njoftimit përcakton se masat e përmbajtura në njoftim paraqesin ndihmë 
shtetërore sipas këtij ligji, por ekzistojnë dyshime serioze për lejimin e ndarjes 
së saj, me konkluzion do të ngritë  procedurë për vlerësimin e lejimit të 
ndarjes së ndihmës shtetërore. Kundër konkluzionit për ngritjen e procedurës 
nuk lejohet ankesë, as padi për ngritjen e kontestit administrativ.  



 7 

 (5) Pas përfundimit të procedurës për vlerësimin e lejimit të ndarjes së 
ndihmës shtetërore nga paragrafi (4) i këtij ligji, Komisioni për Mbrojtjen e 
Konkurrencës do të miratojë aktvendim me të cilin do të konstatojë se masa e 
përmbajtur në njoftim: 

- nuk paraqet ndihmë shtetërore,  
          - paraqet ndihmë shtetërore dhe pa kusht ose me kusht  do ta lejojë 
ndarjen e ndihmës shtetërore dhe 
         - paraqet ndihmë shtetërore dhe nuk do ta lejojë ndarjen e ndihmës 
shtetërore. 
 

Afatet për vendimmarrje 
Neni 16 

 (1) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës obligohet që në afat prej 
60 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit të rregullt, të miratojë aktvendim nga 
neni 15, paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji, ose me konkluzion të ngritë 
procedurë në pajtim me nenin 15 paragrafi (4) të këtij ligji. 

 (2) Nëse Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës me konkluzion ngrit 
procedurë sipas nenit 15 paragrafi (4) të këtij ligji, ajo duhet të përfundojë me 
aktvendim më së voni 18 muaj nga dita e fillimit të procedurës. 
 (3) Nëse Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës nuk miraton 
aktvendim në afatet e caktuara me këtë nen, dhënësi mund ta ndajë ndihmën 
shtetërore nëse për qëllimin e ndarjes paraprakisht e njofton Komisionin. 
Ndihma e ndarë është ndihmë ekzistuese.  

 (4) Në rast të ndihmës shtetërore joligjore ose të keqpërdorur, afatet e 
parapara në paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni nuk e obligojnë Komisionin.  

 
Shfuqizimi i aktvendimit  

Neni 17 
 Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës me aktvendim mund ta 
shfuqizojë aktvendim me të cilin ka konstatuar se ndarja e ndihmës shtetërore 
është e lejuar, nëse ai është miratuar në bazë të të dhënave të pasakta 
dhe/ose të dhënave jo të plota të cilat kanë pasur ndikim vendimmarrës gjatë 
miratimit të aktvendimit. 

 
Kapitulli i tretë 

Procedura për vlerësimin e ndihmës shtetërore joligjore 
 

Shqyrtimi i ekzistimit të ndihmës shtetërore joligjore 
Neni 18 

 (1) Nëse Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës në bazë të njohurive  
personale ose në bazë të të dhënave të fituara nga persona të interesuar ka 
njohuri për ekzistim eventual të ndihmës shtetërore joligjore, do t'i shqyrtojë 
njohuritë e këtilla pa prolongim. 

 (2) Gjatë shqyrtimit të njohurive nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni 
për Mbrojtjen e Konkurrencës e vlerëson edhe lejimin, përkatësisht moslejimin 
e ndarjes së ndihmës, sipas nenit 15 të këtij ligji. 

 (3) Në kryerjen e veprimeve nga paragrafët (1) dhe (2) i këtij neni, 
Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës do të kërkojë nga dhënësi dhe /ose 
shfrytëzuesi i ndihmës shtetërore eventualisht joligjore, që në afat të caktuar 
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t'ia dorëzojë të gjitha të dhënat e nevojshme për vlerësimin e ndihmës nga 
ana e Komisionit.  
 

Masat e përkohshme  
Neni 19 

 (1) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës në procedurën për 
shqyrtimin e lejimit, përkatësisht moslejimit të ndarjes së ndihmës nga neni 18 
i këtij ligji, mund të miratojë aktvendim me të cilin do ta urdhërojë dhënësin e 
ndihmës shtetërore që ta suspendojë ndarjen e ndihmës shtetërore joligjore 
eventuale, deri në miratimin e aktvendimit sipas nenit 15 të këtij ligji. 

 (2) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës në procedurën për 
shqyrtimin e lejimit, përkatësisht moslejimit të ndarjes së ndihmës nga neni 18 
i këtij ligji, mund të miratojë aktvendim me të cilin do ta urdhërojë dhënësin e 
ndihmës shtetërore që ta kthejë përkohësisht ndihmën shtetërore të ndarë, 
deri në miratimin e aktvendimit sipas nenit 15 të këtij ligji, nëse janë plotësuar 
kushtet kumulative vijuese: 
 - bëhet fjalë për masën që paraqet ndihmë shtetërore, 
 - është e nevojshme që të veprohet urgjentisht dhe  
 - ekziston rrezik serioz nga shkaktimi i dëmit të konsiderueshëm dhe të 
papërmirësueshëm konkurrentit të caktuar. 
     (3) Në rast të kthimit të përkohshëm të ndihmës së ndarë nga paragrafi 
(2) i këtij neni, Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës obligohet që të 
miratojë aktvendim sipas nenit 15 të këtij ligji, në afatet nga neni 16 i këtij ligji. 
 

Lejimi, respektivisht moslejimi i ndihmës shtetërore joligjore 
Neni 20 

 Në procedurën për shqyrtimin e lejimit, respektivisht  moslejimit të 
shpërndarjes së ndihmës nga neni 18 i këtij ligji, në mënyrë adekuate do të 
zbatohen dispozitat nga nenet 15 paragrafët (2), (3), (4), dhe (5) dhe 17 të 
këtij ligji 
 

Kthimi i ndihmës shtetërore joligjore ndarja e së cilës nuk  lejohet  
Neni 21 

 (1) Nëse gjatë shqyrtimit të lejimit, respektivisht moslejimit të ndarjes 
së ndihmës nga neni 18 i këtij ligji, Komisioni për Mbrojtje të Konkurrencës me 
aktvendim nuk e lejon ndarjen e ndihmës shtetërore të paligjshme, në 
aktvendim do ta urdhërojë dhënësin e ndihmës shtetërore që t'i ndërmarrë të 
gjitha masat e nevojshme për kthimin e ndihmës tanimë të ndarë, nga 
shfrytëzuesi i saj.   

 (2) Shuma e ndihmës shtetërore joligjore e cila kthehet në pajtim me 
paragrafin (1) të këtij neni, e përmban edhe shumën e kamatëvonesës ligjore, 
duke llogaritur nga dita e vënies në dispozicion të ndihmës shfrytëzuesit deri 
në ditën e kthimit.   
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Afati  i parashkrimit  të kthimit të ndihmës shtetërore joligjore ndarja e 
së cilës nuk lejohet  

Neni 22 
 (1) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës nuk mund të kërkojë 
kthimin e ndihmës shtetërore joligjore  ndarja e së cilës nuk është e lejuar, 
pas kalimit të dhjetë viteve nga dita e ndarjes së ndihmës shtetërore joligjore, 
pa marrë parasysh nëse e njëjta është ndarë si ndihmë individuale apo në 
kuadër të skemës së ndihmës. 
 (2) Rrjedhja e afatit nga paragrafi (1) i këtij neni, ndërpritet me çdo 
veprim të procesit të ndërmarrë nga ana e Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës për vlerësim të lejimit, respektivisht moslejimit të ndihmës nga 
neni 18 i këtij ligji. Pas çdo ndërprerjeje, afati nga paragrafi (1) i këtij neni fillon 
të rrjedhë përsëri. 
 (3) Rrjedhja e afatit nga paragrafi (1) i këtij neni ndërpritet për gjithë 
kohën derisa zgjat procedura para gjykatës kompetente, sipas padisë për 
ngritjen e kontestit administrativ.  
 (4) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës në çdo rast nuk mund të 
kërkojë kthimin e ndihmës shtetërore të paligjshme ndarja e së cilës nuk 
lejohet, pas kalimit të 20 viteve nga dita e ndarjes së kësaj ndihme, pa marrë 
parasysh nëse ajo është ndarë si ndihmë individuale ose në kuadër të 
skemës së ndihmës. 

 
Kapitulli i katërt 

Procedura për vlerësimin e keqpërdorimit të ndihmës shtetërore 
Neni 23 

 Gjatë vlerësimit të keqpërdorimit të ndihmës shtetërore, në mënyrë 
adekuate zbatohen dispozitat e neneve 18, 19 paragrafi (1), 20, 21 dhe 22 të 
këtij ligji. 

 
Kapitulli i pestë 

Mbikëqyrja e ndihmës shtetërore ekzistuese 
 

Raporti vjetor 
Neni 24 

 (1) Çdo dhënës i ndihmës shtetërore obligohet që më së voni deri më 
një mars në vitin vijues, Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës t'i dorëzojë 
raport vjetor për ndarjen e ndihmës shtetërore në vitin paraprak. 
 (2) Raporti vjetor nga paragrafi (1) i këtij neni, veçanërisht përmban të 
dhëna për: formën e ndihmës së ndarë shtetërore, kushtet në të cilat është 
ndarë ndihma shtetërore në çdo rast veç e veç, aktin në bazë të të cilit është 
ndarë ndihma shtetërore, shumën e ndihmës shtetërore të ndarë për 
shfrytëzues dhe periudhën me të cilën ka të bëjë raporti nga paragrafi (1) i 
këtij neni. 

 (3) Secili dhënës dhe shfrytëzues i ndihmës shtetërore obligohet që të 
mbajë evidencë të saktë për ndarjen, respektivisht pranimin e ndihmës 
shtetërore, si dhe për ndarjen respektivisht pranimin e ndihmës me rëndësi të 
vogël (de minimis).  

 (4) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Komisionit 
për Mbrojtjen e Konkurrencës, e përcakton procedurën për ushtrimin e 
mbikëqyrjes së ndihmës shtetërore ekzistuese 
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Masat për ndryshimin e ndihmës shtetërore ekzistuese 
Neni 25 

 (1) Nëse gjatë mbikëqyrjes së ndihmës shtetërore ekzistuese, 
Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës konstaton se ndihma e ndarë 
shtetërore nuk është e lejuar sipas dispozitave të këtij ligji, dhënësit të 
ndihmës shtetërore do t'i propozojë marrjen e masave adekuate për 
harmonizimin e ndihmës shtetërore me dispozitat e këtij ligji.  

 (2) Masat nga paragrafi (1) i këtij ligji posaçërisht kanë të bëjnë me: 
 - ndryshime thelbësore të skemës së ndihmës, 
 - ndryshime në procedurën për ndarjen e ndihmës në bazë të skemës 

për ndihmë dhe 
 - ndërprerjen e skemës për ndihmë. 

       (3) Nëse dhënësi i ndihmës shtetërore i pranon masat e propozuara 
nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës me 
aktvendim do të konstatojë se dhënësi i ndihmës shtetërore i ka pranuar 
masat e propozuara dhe do të përcaktojë afat për zbatimin e tyre.  
 (4) Nëse dhënësi i ndihmës shtetërore nuk i pranon ndryshimet e 
propozuara nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni për Mbrojtjen e 
Konkurrencës me konkluzion do të ngritë procedurë, në pajtim me nenin 15, 
paragrafi (4) të këtij ligji.  
 (5) Në procedurën nga paragrafi (4) i këtij neni, në mënyrë adekuate 
zbatohen dispozitat nga nenet 15 paragrafi (5) dhe 17 të këtij ligji. 
 (6) Aktvendimi i miratuar në procedurën nga paragrafi (5) i këtij neni, 
nuk guxon të ketë veprim retroaktiv. 
 

PJESA E PESTË 
 

Mbrojtja gjyqësore  
Neni 26 

 (1) Aktvendimet e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës të 
miratuara në procedurën për vlerësim dhe mbikëqyrje të ndihmës shtetërore, 
janë përfundimtare.  
 (2) Kundër aktvendimit të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës nga 
paragrafi (1) i këtij neni, mund të parashtrohet padi për ngritjen e kontestit 
administrativ para gjykatës kompetente. 
 (3) Padia për ngritjen e kontestit administrativ parashtrohet në afat prej 
30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit dhe e njëjta nuk e prolongon 
përmbarimin e aktvendimit, përveç në rast kur Komisioni për Mbrojtjen e 
Konkurrencës do të urdhërojë kthimin e ndihmës shtetërore joligjore të 
keqpërdorur, ndarja e secilës nuk është e lejuar. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

PJESA E GJASHTË 
 

Shfrytëzimi  i të dhënave 

   Neni 27                                                ,                                                                                                                                                           
 Të dhënat e grumbulluara gjatë procedurës për vlerësimin dhe 
mbikëqyrjen e ndihmës shtetërore para Komisionit për Mbrojtjen të 
Konkurrencës, mund të shfrytëzohen vetëm për procedurat të cilat udhëhiqen 
në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 
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Kontrolli i  dokumenteve  

Neni 28 
Në procedurën për vlerësimin dhe mbikëqyrjen e ndihmës shtetërore 

sipas këtij ligji, në mënyrë adekuate zbatohen dispozitat për kontrollin e 
dokumenteve nga Ligji për mbrojtjen e konkurrencës. 

Botimi vendimeve dhe të dhënave   

Neni 29 
 (1) Aktvendimet e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës nga neni 
15 i këtij ligji, botohen në " Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  
  (2) Aktvendimet e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës, si dhe 
aktgjykimet, respektivisht aktvendimet e gjykatës, publikohen në ueb faqen e 
Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës. 
 (3) Teksti i publikuar i aktvendimit duhet ta përmbajë emrin e dhënësit 
të ndihmës shtetërore dhe përmbajtjen themelore të vendimit. 
 (4) Në ueb faqen e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës publikohet 
edhe informata për çdo njoftim sipas nenit 13 të këtij ligji, si dhe informata për 
ngritjen e procedurën sipas nenit 15 paragrafi (4) të këtij ligji, me ç'rast thirren 
të gjithë personat e interesuar që në afat të caktuar të japin komente, 
mendime dhe vërejtje të tyre në lidhje me ndihmën shtetërore në fjalë. 
 (5) Të dhënat të cilat janë sekret afarist ose zyrtar, sipas nenit 30 të 
këtij ligji, nuk publikohen. 

Fshehtësia zyrtare ose afariste 

Neni 30 
 Në procedurat për vlerësimin dhe mbikëqyrjen e ndihmës shtetërore 
sipas këtij ligji, në mënyrë adekuate zbatohen dispozitat për fshehtësi afariste 
ose zyrtare nga Ligji për mbrojtjen e konkurrencës. 
 

PJESA E SHTATË 
DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE  

 
Procedurat në vijim 

Neni 31 
 Procedurat e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të 
vazhdojnë në pajtim me Ligjin për ndihmë shtetërore ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 24/2003, 70/2006  dhe 55/2007). 

 
Aktet nënligjore 

Neni 32 
 (1) Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj, do të miratohen në afat 
prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 (2) Deri në ditën e hyrjes në fuqi të akteve nga paragrafi (1) i këtij neni, 
do të zbatohen rregullat ekzistuese. 
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Shfuqizimi i ligjit 
Neni 33 

 Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për ndihmë 
shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 24/2003, 
70/2006 dhe 55/2007). 
 

Hyrja në fuqi 
Neni 34 

 Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit  në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 


