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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-
1069/1 të datës 20.07.2022 (Numri ynë 03-149/1 datë 21.07.2022), Komisioni për Mbrojtjen e 
Konkurrencës në seancën e mbajtur më 23.08.2022, solli 

 

MENDIM  

Drejtoria e Zonave Zhvillimore Teknologjike Industriale me Kërkesë për Mendim nr. 13-1069/1 të datës 
20.07.2022 (në tekstin e mëtejmë “Kërkesë për mendim”), e njoftoi Komisionin për Mbrojtjen e 
Konkurrencës se Shoqëria për prodhim, tregti dhe shërbime VIK MAKEDONIA SHPKNJP f. Alinci, Prilep, 
si përfitues i ndihmës shtetërore dhe pala e dytë kontraktuese në përputhje me Marrëveshjen për 
dhënien e ndihmës shtetërore me nr. 09-8623/1 datë 23 shtator 2020 dhe aneks marrëveshjes nr. 1 
me nr. 13-528/1 datë 23.03.2022, planifikon të rrisë investimet si dhe numrin e vendeve të reja të 
punës të parashikuara në marrëveshjen për dhënien e ndihmës shtetërore për realizimin e projektit 
të dytë investues. Kjo ndihmë shtetërore është miratuar me Aktvendim të Komisionit për Mbrojtjen e 
Konkurrencës me PA nr. 10-66, të datës 07.08.2020. Gjegjësisht, investimi i ri sipas Planit të Biznesit 
të rishikuar me nr. 13-905/1, datë 13.06.2022, të dorëzuar në Drejtorinë e ZZHTI, është rritur në 
16,100,000 euro nga 2,500,000 euro si shpenzime të justifikuara të investimit dhe numri i vendeve të 
reja të punës është rritur në 130 nga 100 në periudhën qershor 2025. 

Në Kërkesën për mendim thuhet se për shkak të realizimit në kohë të investimit si dhe hapjes së 
vendeve të reja të punës, është shprehur nevoja për dhënien e ndihmës shtetërore shtesë për 
realizimin e projektit të dytë investues. Gjithashtu në kërkesën për mendim thuhet se për shkak të 
rritjes së parametrave kanë nisur bisedimet për lidhjen e aneks marrëveshjes nr. 2 të Marrëveshjes 
për dhënien e ndihmës shtetërore, sipas kushteve të përcaktuara në Ligjin për kontrollin e ndihmës 
shtetërore dhe Dekretin për ndihmën rajonale, që do të përmbante ndihmën shtetërore shtesë. 
Njëkohësisht, thuhet se ndryshimi i ndihmës ekzistuese shtetërore rezulton me një rritje prej më 
shumë se 20% të buxhetit të ndihmës ekzistuese, ndarja e së cilës është miratuar me Vendim të 
Komisionit të Mbrojtjes së Konkurrencës. Me PA nr. 10-66, të datës 07.08.2020. 

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës e shqyrtoi propozimin e Aneks marrëveshjes nr. 2. 

Në lidhje me Kërkesën e lartpërmendur për mendim, lidhur me pyetjen nëse është e nevojshme te 
Komisioni për Mbrojtjes e Konkurrencës  të dorëzohet njoftim për ndryshimin e ndihmës shtetërore 
ekzistuese në përputhje me nenin 3 të Dekretit për mënyrën dhe procedurën. për parashtrimin e 
njoftimit për dhënien e ndihmës shtetërore si dhe procedurën për mbikëqyrjen e ndihmës ekzistuese 
shtetërore, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 142/11), Komisioni për Mbrojtjen e 
Konkurrencës vlerëson se ekziston nevoja për njoftim shtesë. 

Në përputhje me nenin 3 paragrafi (3) të Dekretit për mënyrën dhe procedurën për parashtrimin e 
njoftimit për dhënien e ndihmës shtetërore si dhe procedurën për mbikëqyrjen e ndihmës ekzistuese 
shtetërore, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 142/11) njoftimi për ndryshimin e 
ndihmës shtetërore ekzistuese, i dorëzohet Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës nëse ka një rritje 
mbi 20% të buxhetit të skemës së ndihmës së përhershme, dhënia e së cilës është lejuar më parë nga 



Komisioni; zgjatjen e kohëzgjatjes së skemës ekzistuese të ndihmës, dhënia e së cilës është lejuar më 
parë nga Komisioni, për një periudhë deri në gjashtë vjet, me ose pa rritje të buxhetit dhe shtrëngim 
të kritereve për zbatimin e skemës ekzistuese të ndihmës, dhënie e së cilës është lejuar më parë nga 
Komisioni, reduktim të intensitetit të ndihmës ose reduktim të vëllimit të kostove të justifikuara të 
cilat rimbursohen nga skema. 

Duke marrë parasysh kornizën ligjore të mësipërme dhe duke pasur parasysh faktin se ndryshimi i 
ndihmës ekzistuese shtetërore rezulton me një rritje prej më shumë se 20% të buxhetit të ndihmës 
ekzistuese, dhënia e së cilës miratohet me Vendim të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës me PA 
nr. 10-66, të datës 08.07.2020, dhënësi i ndihmës shtetërore duhet të dorëzojë në Komisionin për 
Mbrojtjen e Konkurrencës një njoftim për ndryshimin e ndihmës shtetërore ekzistuese në 
formularin për një njoftim të thjeshtuar të dhënë në Shtojcën 2, që është pjesë përbërëse e Dekretit 
për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së njoftimit për dhënien e ndihmës shtetërore si dhe 
procedurën për mbikëqyrjen e ndihmës ekzistuese shtetërore. 

Njëkohësisht, Drejtoria e Zonave Zhvillimore  Teknologjike Industriale, duke plotësuar  kërkesën për 
mendim nr .13-1069/2 të datës 04.08.2022, i ka dorëzuar Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës 
aneks marrëveshjen nr. 1 me nr. 13-528/1 të datës 21.03.2022, me të cilin është bërë ndryshimi në 
emër të palës së parë kontraktuese, për të cilën Qeveria ka marrë vendim me nr. 41-187/1 të datës 
03.08.2022. Konkretisht, në përputhje me nenin 1 të këtij Aneksi, në faqen e parë tani thuhet: Qeveria 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhënës i ndihmës shtetërore, e përfaqësuar nga Drejtoria 
për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale, me seli në “ Partizanski Odredbi" nr. 2, Shkup, Republika 
e Maqedonisë së Veriut, në pajtim me Vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 
41-187/1 nga 08.03.2022, nëpërmjet drejtorit z. Jovan Despotovski, me vendbanim në rrugën 
"Franklin Ruzvelt" nr. 5-11, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut (si "Pala e Parë"). Në plotësimin 
e kërkesës për mendim nr. 13-1069/2, të datës 04.08.2022, thuhet se për gjithçka që nuk parashikohet 
në aneksin e marrëveshjes nr. 1, do të zbatohet dispozitat e tjera nga Marrëveshja për dhënien e 
ndihmës shtetërore nr. 09-8623/1 nga 23.09. 2020. 

Duke pasur parasysh se, në përputhje me nenin 3 paragrafi (1) të Dekretit për mënyrën dhe 
procedurën e paraqitjes së njoftimit për dhënien e ndihmës shtetërore, si dhe procedurën për 
mbikëqyrjen e ndihmës ekzistuese shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedoni”, nr. 
142/11), Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës vlerëson se këto ndryshime paraqesin një ndryshim 
të karakterit formal-administrativ. 

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës, në përputhje me nenin 24 të Ligjit për kontrollin e ndihmës 
Shtetërore, mbikëqyr ndihmën shtetërore të lejuar të dhënë në vitin e kaluar, në bazë të një raporti 
vjetor që çdo dhënës i ndihmës shtetërore është i detyruar t’i dorëzojë Komisionit më së voni deri më 
1 mars të vitit aktual. 
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