
 

 

Në bazë të nenit 28 paragrafi (4) të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës (Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë, nr. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 dhe 83/18) dhe nenit 5 paragrafi (1) i Ligjit për 
kontrollin e ndihmës shtetërore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 145/10), dhe në bazë 
të Kërkesës për mendim të pranuar nga Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale nr. 13-
899/3 të datës 22.07.2022 (numri ynë 03-120/4 datë 25.07.2022), Komisioni për Mbrojtjen e 
Konkurrencës në seancën e mbajtur më 14.10.2022, solli 

 

MENDIM  

Njoftimi për dhënien e planifikuar të ndihmës shtetërore për Kompaninë për prodhimin e 
komponentëve të brendshëm KIEL MAKEDONIA SHPKNJP Zhelinë, në përputhje me Propozim 
Marrëveshjen e dorëzuar për dhënien e ndihmës shtetërore nga Drejtoria për Zonat Zhvillimore 
Teknologjike Industriale me shkresën nr. 13-899/9 të datës 14.09.2022 (numri ynë 03-120/10 i datës 
15.09.2022) përmes pakos së masave si ndihmë rajonale në ZZHTI, Tetovë është në përputhje me Ligjin 
për kontrollin e ndihmës shtetërore dhe me Dekretin për kushtet dhe procedura për dhënien e 
ndihmës rajonale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 109/13), me kusht që përveç 
investimit të ri të planifikuar në ZZHTI Tetovë, kompania do ta mbajë objektin aktual prodhues së 
bashku me të gjithë të punësuarit në Zhelinë në masën e njëjtë si para periudhës së fillimit të investimit 
të planifikuar në ZZHTI Tetovë, me përjashtim të masës nga neni 5 i Propozim Marrëveshjes.  

Përkatësisht, masa nga neni 5 i Propozim Marrëveshjes për dhënien e ndihmës shtetërore  për 
Kompaninë për prodhimin e komponentëve të brendshëm KIEL MAKEDONIA SHPKNJP Zhelinë për 
dhënien e planifikuar të ndihmës shtetërore për mbrojtjen e mjedisit nuk është në përputhje me 
nenin 15 të Dekretit për kushtet dhe procedurën për dhënien e ndihmës horizontale (Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë, nr. 03/14). Në bazë të nenit 15 paragrafi (1) pika a) të Dekretit për 
kushtet dhe procedurën e dhënies së ndihmës horizontale, ndihma shtetërore për mbrojtjen e mjedisit 
lejohet si ndihmë për ndërmarrjet që zbatojnë standarde më të larta për mbrojtjen e mjedisit në 
përputhje me legjislacionin kombëtar për mbrojtjen e mjedisit ose që rrisin nivelin e mbrojtjes së 
mjedisit në mungesë të standardeve detyruese (ndihma për investime). Kjo, duke pasur parasysh se 
në nenin 5 të Propozim Marrëveshjes për dhënien e ndihmës shtetërore për Shoqërinë për prodhimin 
e komponentëve të brendshëm KIEL MAKEDONIA SHPKNJP Zhelinë, dhënia e ndihmës shtetërore për 
shpenzimet e investimeve të kryera në lidhje me ndërtesat, objektet, pajisjet dhe makinat e destinuara 
për mbrojtjen e mjedisit jetësor, e cila është e paraparë me rregulloret ligjore për mbrojtjen e 
mjedisit jetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut (stacion për trajtimin e ujërave të zeza), nuk 
nënkupton aplikimin e standardeve më të larta për mbrojtjen e mjedisit në përputhje me legjislacionin 
kombëtar për mbrojtjen e mjedisit jetësor. dhe nuk rrit nivelin e mbrojtjes së mjedisit në mungesë të 
standardeve detyruese (ndihma për investime). 

Masat nga neni 3, neni 4, neni 6, neni 7 dhe neni 8 të Propozim Marrëveshjes për dhënien e ndihmës 
shtetërore Kompanisë për prodhimin e komponentëve të brendshëm KIEL MAKEDONIA SHPKNJP 
Zhelinë për dhënien e planifikuar të ndihmës individuale janë në përputhje me Ligjin për kontrollin e 
ndihmës shtetërore, Dekretin për kushtet dhe procedurën e dhënies së ndihmës rajonale dhe Dekretin 
për kushtet dhe procedurën për dhënien e ndihmës horizontale nëse intensiteti i përgjithshëm i 
ndihmës rajonale që Kompania për prodhimin e komponentëve të brendshëm KIEL MAKEDONIA 
SHPKNJP Zhelinë do të merrte nga shteti si ndihmë individuale dhe/ose përmes një skeme ndihme që 
nuk kalonte 50% të kostove të justifikuara të investimit, ku përfituesi i ndihmës duhet të merrte pjesë 
të paktën 25% në financimin e projektit, në përputhje me nenin 5 paragrafin 4 të Dekretit për 
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përcaktimin e kushteve dhe procedurës për dhënien e ndihmës rajonale dhe investimi të mbahet së 
paku 5 vjet pas realizimit të plotë, sipas nenit 6. paragrafi 1 të Dekretit. Gjithashtu, secila prej vendeve 
të reja të punës duhet të ruhet për një periudhë të paktën pesëvjeçare nga dita e plotësimit për herë 
të parë, në kuptim të nenit 6 paragrafi (2) të Dekretit për kushtet dhe procedurën e dhënies së 
ndihmës rajonale. 

Lidhur me njoftimin për dhënien e planifikuar të ndihmës shtetërore për Kompaninë për prodhimin e 
komponentëve të brendshëm KIEL MAKEDONIA SHPKNJP Zhelinë, sipas Propozim Marrëveshjes së 
dorëzuar për dhënien e ndihmës shtetërore, dhënësi i ndihmës shtetërore është i detyruar të 
paraqesë një njoftim për dhënien e planifikuar të ndihmës shtetërore individuale, në përputhje me 
nenin 13 të Ligjit për kontrollin e ndihmës shtetërore dhe Dekretin për mënyrën dhe procedurën e 
paraqitjes së njoftimit për dhënien e ndihmën shtetërore, si dhe procedurën për mbikëqyrjen e 
ndihmës së përhershme shtetërore (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 142/11), si dhe në Formularin I të 
Dekretit për kushtet dhe procedurën e dhënies së ndihmës rajonale (“ Gazeta Zyrtare e RM” nr. 
109/13). 
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