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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 3 paragrafi (3) i Ligjit për 
kontrollin e ndihmës shtetërore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 145/10), Komisioni 
për Mbrojtjen e Konkurrencës në seancën e mbajtur më 26.01.2022, solli 

 

MENDIM  

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës e shqyrtoi Propozim - Programin për mbështetje financiare 

për prodhimin e energjisë elektrike nga prodhuesit e privilegjuar që përdorin premi për vitin 2022 dhe 

e njëjta miratohet me kusht që të jetë në përputhje me Aktvendimin e miratuar të Komisionit për 

Mbrojtjen e Konkurrencës nr. 10-6  të datës 23.01.2019. 

Me vendimin e mësipërm, Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës vlerësoi se masat mbështetëse në 

formën e premisë për prodhuesit e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme që kanë fituar 

statusin e prodhuesve preferencialë të energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme, përbëjnë 

ndihmë shtetërore në përputhje me nenin 5 paragrafi (1) të Ligjit për kontrollin e ndihmës shtetërore, 

dhe dhënia e të njëjtave lejohet me kusht që ato të jepen në përputhje me Udhëzimet e KE-së për 

ndihmën shtetërore për mbrojtjen e mjedisit dhe energjisë (2014- 2020), detyrim që rrjedh nga neni 

3 paragrafi (3) i Ligjit për kontrollin e ndihmës shtetërore. 

Prandaj, Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës niset nga fakti se vendimi i miratuar në lidhje me 

Propozim - Dekretin e masave për mbështetjen e prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e 

rinovueshme të energjisë e cilëson ndihmën si skemë të ndihmës në përputhje me nenin 4 paragrafi 

(1) pika 1 të Ligjit për kontrollin e ndihmës shtetërore. Me këtë Dekret parashikohen masa 

mbështetëse në formën e premive  që i jepen një prodhuesi preferencial për energjinë elektrike të 

prodhuar për një termocentral me erë dhe një termocentral fotovoltaike. Komisioni për Mbrojtjen e 

Konkurrencës vlerëson se në nenin 5 të Propozimit të dorëzuar - Programi për mbështetje financiare 

për prodhimin e energjisë elektrike nga prodhuesit preferencial që përdorin premi për vitin 2022, duke 

përcaktuar se fuqia e instaluar e termocentraleve fotovoltaike nuk duhet të jetë më e madhe se 100 

MW, nuk është plotësisht në përputhje me nenin 6 të Dekretit për masat për mbështetjen e prodhimit 

të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë (Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë, nr. 29/19), ku përcaktohet se për këtë lloj të termocentraleve fuqia e instaluar nuk duhet 

të kalojë 30 MW. 

Shuma e përgjithshme e mjeteve për realizimin e Propozim-Programit për mbështetje financiare për 

prodhimin e energjisë elektrike nga prodhuesit preferencialë që shfrytëzojnë premi  për vitin 2022 

parashihet të jetë 20.000.000 denarë. Të njejtat janë të destinuara për mbështetje financiare për 

prodhimin e energjisë elektrike nga prodhuesit preferencialë të cilët përdorin një primi si shumë 

shtesë ndaj çmimit që kanë arritur duke shitur energjinë e prodhuar në tregun e energjisë elektrike. 

Përfitues të mjeteve nga ky program janë prodhuesit e energjisë elektrike të cilët në pajtim me Ligjin 

për energjinë kanë fituar të drejtën e shfrytëzimit të premisë. Sipas nenit 6 të Propozim – Programit, 

shuma maksimale e referencës së premisë fikse për prodhimin e energjisë elektrike në vitin 2022 është 



15 euro/MWh për termocentralet fotovoltaike. Mjetet nga ky Propozim - Program ndahen në bazë të 

kontratave për shfrytëzimin e premisë të lidhura ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë dhe shfrytëzuesit 

të mjeteve. 

Sipas legjislacionit për ndihmën shtetërore, Komisioni për Mbrojtjen e  Konkurrencës vë tregon faktin 

se ai si institucion është përgjegjës për vlerësimin dhe mbikëqyrjen e çdo forme të ndihmës shtetërore 

- neni 10 i Ligjit për Kontrollin e ndihmës shtetërore. Rrjedhimisht, në pyetjen nga pika 4 e 

Memorandumit të dorëzuar në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut: nëse materiali 

përmban elemente të ndihmës shtetërore, përgjigja JO është zgjedhur nga Ministria e Ekonomisë, 

edhe pse siç u tha më lart masat mbështetëse në formën e premive nga Komisioni për Mbrojtjen e 

Konkurrencës me vendimin nr. 10-6 datë 23.01.2019, cilësohen si ndihmë shtetërore sipas 

legjislacionit për ndihmën shtetërore. Theksojmë se Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës ka 

kompetencë të vlerësojë nëse disa masa të konceptuara nga dhënësit e ndihmës shtetërore përbëjnë 

ndihmë shtetërore dhe janë në përputhje me legjislacionin për ndihmën shtetërore dhe si të tilla  

lejohen për zbatim nga dhënësit e ndihmës shtetërore.  

 

KRYETAR  
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