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Roli i autoriteteve zbatuese të ndihmës shtetërore të
përcaktuar me Ligjin për Ndihmën Shtetërore
Ligji aktual për Ndihmën Shtetërore u miratua në dhjetor 20161 dhe hyri në fuqi
në shkurt 2017. Ky ligj është përgjithësisht në përputhje me sistemin
rregullator të ndihmës Shtetërore të BE-së2 i cili ka operuar për mbi 60 vjet
për të siguruar që subvencionet kombëtare dhe stimujt e tjerë për industrinë
dhe komunitetin e biznesit nuk ndikojnë padrejtësisht në konkurrencën e
ndershme të tregut dhe tregtinë e lirë. Shtysa për këtë shfuqizim dhe
legjislacionin e ri rrjedhin kryesisht nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit
BE-Kosovë, e nënshkruar në prill 2016, së bashku me ratifikimin nga Kosova
të Traktatit të Komunitetit të Energjisë dhe Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë
të Evropës Qendrore, të dyja për vitin 2006, të cilat kërkojnë krijimin dhe
vënien në funksion të një sistemi rregullator të ndihmës shtetërore të stilit të
BE-së në Kosovë.
Ligji për Ndihmën Shtetërore përcaktoi kornizën ligjore të kontrollit të
ndihmës shtetërore, kornizën institucionale dhe detyrimin e ofruesve të
ndihmës shtetërore (ministritë, komunat dhe organizatat e tjera publike) për
të dorëzuar informacionet në lidhje me ndihmën shtetërore autoriteteve të
zbatimit të ndihmës shtetërore. Në përmbajtje, ligji përgjithësisht ndalon
ndihmën shtetërore, përveç nëse njoftohet paraprakisht dhe miratohet nga
autoritetet e ndihmës shtetërore të Kosovës. Qëllimi i ligjit është të sigurojë
mbrojtjen e konkurrencës së drejtë dhe pajtueshmërinë me detyrimet
ndërkombëtare të Kosovës në fushën e ndihmës shtetërore.
Sipas Ligjit për Ndihmën Shtetërore, zbatimi i kontrollit dhe i monitorimit të
ndihmës Shtetërore është i ndarë midis Komisionit të Ndihmës Shtetërore dhe
Departamentit të Ndihmës Shtetërore të Ministrisë së Financave, Punës dhe
Transfereve. Neni 9 i Ligjit për Ndihmën Shtetërore themeloi Komisionin e
Ndihmës Shtetërore si organin vendimmarrës të ndihmës shtetërore dhe neni
8 përcaktoi rolin mbështetës të Departamentit të Ndihmës Shtetërore në
Ministrinë e Financave.
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Ligji (Nr. 05 / L-100) për Ndihmën Shtetërore.
Shikoni nenet 107 dhe 108 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian.
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Komisioni i Ndihmës Shtetërore
Vendimet për rastet e ndihmës shtetërore merren nga Komisioni i Ndihmës
Shtetërore mbi baza objektive dhe të paanshme. Neni 9 i Ligjit për Ndihmën
Shtetërore parashikon krijimin e Komisionit të Ndihmës Shtetërore, si një
organ të pavarur vendimmarrës i përbërë nga pesë anëtarë, ekspertë të
pavarur në fushën e ndihmës shtetërore. Në përputhje me nenin 9 (6) të Ligjit
për Ndihmën Shtetërore, rregullat e hollësishme për organizimin e punës së
Komisionit të Ndihmës Shtetërore, si dhe detyrat, përgjegjësitë dhe mënyra e
ekzekutimit dhe e zbatimit të tyre përcaktohen në Rregulloren Nr. 01/2019
për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Ndihmës Shtetërore (neni
2 i rregullores). Siç përcaktohet në aktet ligjore të sipërpërmendura,
funksionet dhe përgjegjësitë kryesore të Komisionit janë si më poshtë:















Përcaktimi nëse një masë në shqyrtim përbën ndihmë shtetërore
brenda kuptimit të Ligjit për Ndihmën Shtetërore.
Miratimi i vendimeve për pajtueshmërinë, mos-pajtueshmërinë ose
pajtueshmërinë e kushtëzuar të ndihmës Shtetërore.
Sigurimi i komenteve për projektligjet që mund të përmbajnë
elemente të ndihmës shtetërore brenda kuptimit të Ligjit për
Ndihmën Shtetërore.
Miratimi i urdhrave për pezullim gjatë procedurave të hetimit të
ndihmës shtetërore sipas nenit 16 (4) të Ligjit për Ndihmën
Shtetërore.
Miratimi i vendimeve që urdhërojnë revokimin e ndihmës shtetërore
të paligjshme sipas nenit 16 (6) të Ligjit për Ndihmën Shtetërore
Miratimi i vendimeve për të filluar një hetim zyrtar mbi një masë
specifike të ndihmës sipas nenit 19 (2) të Ligjit për Ndihmën
Shtetërore kur komisioni ka dyshime serioze sa i përket
pajtueshmërisë së masës me Ligjin.
Miratimi i raporteve vjetore të ndihmës shtetërore në Kosovë dhe
dorëzimi i tyre në Kuvendin e Republikës së Kosovës sipas nenit 21
(3).
Monitorimi i ndihmës shtetërore ekzistuese (d.m.th. skemat e
ndihmave që datojnë para Ligjit për Ndihmën Shtetërore ose të cilat
kanë qenë të miratuara nga komisioni, me ose pa kushte).
Përgatitja e akteve nënligjore bazuar në dispozitat e Ligjit të Ndihmës
Shtetërore (në bashkëpunim me Departamentin e Ndihmës
Shtetërore).
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Përcaktimi i normave të interesit për revokimin e ndihmës shtetërore
sipas nenit 16 (6) të Ligjit për Ndihmën Shtetërore (në bashkëpunim
me Departamentin e Ndihmës Shtetërore).
Publikimi i listës së zonave të pazhvilluara në Republikën e Kosovës
me qëllim të vendosjes së kufijve maksimalë të ndihmës në lidhje me
ato zona.

Anëtarët e Komisionit të Ndihmës Shtetërore kanë një mandat tre-vjeçar, me
mundësinë e rizgjedhjes për një mandat të dytë. Gjatë ushtrimit të mandatit të
tyre, anëtarët e komisionit nuk lejohen të kryejnë funksione publike ose të
zënë pozita të caktuara politikisht. Anëtarët e Komisionit të Ndihmës
Shtetërore zgjidhen nga Kuvendi i Kosovës me propozimin e një Komisioni
Përzgjedhës të përbërë nga Kryetarët e Komisioneve përkatëse të Kuvendit.
Anëtarët e tanishëm të Komisionit të Ndihmës Shtetërore u zgjodhën në mars
2019.
Deri në fund të shtatorit 2020, Komisioni i Ndihmës Shtetërore miratoi 17
vendime për ndihmën shtetërore (3 vendime për ndihmën de minimis, 13
vendime pozitive dhe 1 vendim negativ). Këto vendime janë renditur më
poshtë.
Vendimet e Komisionit të Ndihmës Shtetërore në vitin 2020
Data

Numri

Titulli

Lloji i
vendimit

30 shtator

Nr

Vendim për sigurimin e

Vendim

2020

15/2020

subvencioneve

pozitiv me

për

kompanitë për pjesëmarrje

kusht

në panaire ndërkombëtare
në 2017
25 shtator

Nr
14/2020

Vendim për sigurimin e

Vendim

subvencioneve

pozitiv me

për

kompanitë për pjesëmarrje
në panaire ndërkombëtare
në 2018

5

kusht

28 gusht

Nr

Vendim për sigurimin e

Vendim

2020

12/2020

subvencioneve

pozitiv me

për

kompanitë për pjesëmarrje

kusht

në panaire ndërkombëtare
në 2019
28 gusht

Nr

Vendim

2020

11/2020

përkohshme të tarifave për

që masa e

shërbimet

njoftuar

tokësor

mbi

uljen

e
të

e

trajtimit

ofruara

në

Vendimi

nuk

aeroportin e Prishtinës në

përbën

kontekstin e COVID-19

ndihmë
Shtetërore
brenda
kuptimit të
Ligjit

për

Ndihmën
Shtetërore
3 korrik
2020

Nr
10/2020

Vendim për mbështetjen e

Vendim

lidhjes me rrjet të gjerë me

pozitiv

shpejtësi të lartë sipas
Projektit

të

Ekonomisë

Dixhitale të Kosovës 20192023
21 maj 2020

Nr
9/2020

Vendim

për

programin

Vendimi

stimulues 2020/2022 për

që masa e

linjat ajrore që operojnë në

njoftuar

Aeroportin Ndërkombëtar

nuk

të

"Adem

përbën

nga

ndihmë

Prishtinës

Jashari"

njoftuar
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Ministria e Financave dhe

Shtetërore

Transfereve/Departamenti

brenda

Qendror

i

kuptimit të

Publik

Privat

Partneritetit
dhe

Autoriteti i Aviacionit Civil

Ligjit

për

Ndihmën
Shtetërore

8 Maj 2020

Nr

Vendimi për skemën e

Vendimi

8/2020

praktikës të mbështetur

që masa e

nga shteti i zbatuar në bazë

njoftuar

të një Marrëveshjeje për

nuk

ndarjen e kostos midis

përbën

Programit të Kombeve të

ndihmë

Bashkuara për Zhvillim dhe

Shtetërore

Agjencisë së Kosovës për

brenda

mbështetje të Investimeve

kuptimit të

dhe Ndërmarrjeve

Ligjit

për

Ndihmën
Shtetërore
8 maj 2020

Nr

Vendimi i KNSh Nr.

Vendim

7/2020

7/2020 i datës 8 maj 2020

pozitiv me

mbi mbështetjen

kusht

financiare të
projekteve/programeve të
Organizatave të Shoqërisë
Civile në avancimin e
zhvillimit të ekuilibruar
socio-ekonomik rajonal
2018-2019, njoftuar nga
Ministria e Zhvillimit
Rajonal
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8 maj 2020

Nr

Vendim për Programin e

Vendim

6/2020

Zhvillimit Rajonal PBZhR

pozitiv me

2018 dhe gjysmën e parë të

kusht

2019
12 mars

Nr

Vendim

2020

5/2020

Nxitës

për
për

programin
ndihmë

në

Vendim
negativ

zhvillimin e transportit në
Republikën

e

Kosovës

2020-2023
12 mars

Nr

Vendim për Marrëveshjen

Vendim

2020

4/2020

e Bashkëpunimit ndërmjet

pozitiv me

Ministrisë së Tregtisë dhe

kusht

Industrisë - Agjencia për
Investime dhe Ndihmë të
Ndërmarrjeve të Kosovës
dhe kompanisë N.SH "Rar
Consulting"
12 mars

Nr

Vendim për subvencionet e

Vendim

2020

3/2020

kompanive për certifikimin

pozitiv me

e produkteve

kusht

Nr

Vendim për subvencione

Vendim

2/2020

për ndërmarrjet mikro, të

pozitiv me

vogla dhe të mesme (2018-

kusht

5 mars
2020

2019)
25 qershor
2020

Nr

Vendim

për

3/2020

fillestare

në

inovacionit
sipërmarrjes
8

skemën
fushën

e
dhe

Vendim
pozitiv

25

Nr

Vendim për mbështetjen

Vendim

qershor2020

2/2020

financiare të organizatave

pozitiv

joqeveritare
25 qershor
2020

Nr

Vendim për grante për

Vendim

1/2020

ndërmarrjet e vogla të

pozitiv

mesme të shpërndara nga
Fondi i Inovacionit

31 janar

Nr

Vendim për Iniciativën për

Vendim

2020

1/2020

forcimin

negativ

e

programit

stimulues për zhvillimin e
tregut të transportit ajror
në Republikën e Kosovës
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Departamenti i Ndihmës Shtetërore
Ligji për Ndihmën Shtetërore përcakton një sistem të kontrollit të ndihmës
shtetërore në të cilin detyrat e mbështetjes administrative në fushën e
ndihmës shtetërore i janë caktuar Departamentit të Ndihmës Shtetërore të
Ministrisë së Financave, Punws dhe Transfereve. Departamenti ofron ndihmë
profesionale dhe administrative për Komisionin e Ndihmës Shtetërore. Neni 8
i ligjit përcakton rolin dhe detyrat specifike të Departamentit si më poshtë:










Vlerësimi i ndihmës individuale, skemat e ndihmës shtetërore dhe
hartimi i raporteve të vlerësimit për Komisionin e Ndihmës
Shtetërore.
Monitorimi i zbatimit të ndihmës shtetërore të dhënë në mënyrë
të paligjshme.
Përgatitja e propozimeve për revokimin e ndihmës shtetërore të
dhënë në mënyrë të paligjshme.
Mbledhja, përpunimi dhe regjistrimi i të dhënave për ndihmën
shtetërore.
Mirëmbajtja dhe përditësimi i Regjistrit të Ndihmave Shtetërore.
Përgatitja e draft raportit vjetor për ndihmën shtetërore.
Hartimi i propozimeve për legjislacionin e ri të ndihmës
shtetërore.
Bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare në drejtim të
detyrimeve ndërkombëtare të Kosovës në fushën e ndihmës
shtetërore.

Prandaj, departamenti ka kompetenca të gjera ekzekutive për të kontrolluar
dhe monitoruar ndihmën shtetërore. Ai është i autorizuar të kontrollojë masat
e njoftuara të ndihmës, të kryejë kontrollin ex-post të ndihmës dhe të kërkojë
revokimin e ndihmës së papajtueshme. Sipas nenit 11 të Ligjit për Ndihmën
Shtetërore, ofruesve të ndihmës shtetërore u kërkohet të paraqesin pranë
departamentit një njoftim të plotë mbi skemat e ndihmave shtetërore ose
ndihmat individuale shtetërore, përfshirë aktet normative, me përjashtim të
projektligjeve që janë objekt i komenteve paraprake nga neni 12 i ligjit. Pas
marrjes së një njoftimi të ndihmës shtetërore sipas nenit 11 të ligjit,
departamenti është i autorizuar të kërkojë çdo informacion shtesë të
nevojshëm dhe të vlerësojë pajtueshmërinë e masës së njoftuar me dispozitat
e ligjit. Kur përfundon vlerësimi i masës specifike të ndihmës, departamentit i
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kërkohet të përgatisë raportin e vlerësimit të ndihmës, përfshirë propozimet
për një vendim të Komisionit të Ndihmës Shtetërore që duhet të merret në
lidhje me pajtueshmërinë e masës në përputhje me nenin 14 të Ligjit.
Nëse ndihma shtetërore është dhënë pa një vendim paraprak të Komisionit të
Ndihmës Shtetërore sipas Nenit 14 të Ligjit, Departamenti është i detyruar të
fillojë procedurat për kontroll të ndihmës së paligjshme. Procedurat për
revokimin e ndihmës shtetërore përcaktohen në nenin 16 të Ligjit për
Ndihmën Shtetërore.
Departamenti i Ndihmës Shtetërore ka një rol të veçantë monitorimi të
përqendruar në mbledhjen, përpunimin dhe regjistrimin e të dhënave për
ndihmën shtetërore, përfshirë ndihmën shtetërore de minimis. Qëllimi i
monitorimit dhe kontrollit ex-post të ndihmës shtetërore është të kontrollojë
pajtueshmërinë e ndihmës shtetërore ekzistuese me kërkesat e Ligjit për
Ndihmën Shtetërore dhe me vendimet përkatëse të Komisionit të Ndihmës
Shtetërore.
Në lidhje me skemat ekzistuese të ndihmës shtetërore të cilat datojnë para
hyrjes në fuqi të ligjit dhe të cilat vazhdojnë ose ka mundësi se potencialisht
bazuar në legjislacionin ekzistues, neni 19 (1) i Ligjit për Ndihmën Shtetërore
parashikon që dhënësit e ndihmave shtetërore janë të detyruar, brenda
gjashtë muajsh nga hyrja në fuqi e ligjit (7 shkurt 2017), të paraqesin në
departament, të gjitha të dhënat për skemat ekzistuese të ndihmës. Në lidhje
me këto skema, DNSh-ja është i autorizuar të propozojë masat e duhura për të
siguruar që çdo skemë para-ekzistuese e ndihmës është në përputhje me
dispozitat e nenit 19 (2) të Ligjit.
Mbledhja e të dhënave të ndihmës shtetërore është gjithashtu e nevojshme
për të siguruar transparencën në fushën e ndihmës shtetërore, që do të thotë
përgatitjen dhe dorëzimin e raporteve në lidhje me ndihmën shtetërore të
dhënë në fakt sipas nenit 21 të Ligjit për Ndihmën Shtetërore. Sipas nenit 21
(1) të ligjit, ofruesit e ndihmës shtetërore, brenda tre muajve pas përfundimit
të çdo viti kalendarik gjatë të cilit është dhënë ndihma shtetërore, u kërkohet
të paraqesin pranë Departamentit të Ndihmës Shtetërore një raport vjetor
për ndihmën shtetërore të dhënë gjatë vitit të kaluar.
Paralelisht me kërkesat e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë
dhe Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore, Ligji për Ndihmën
Shtetërore kërkon që Departamenti, si autoritet i zbatimit të ndihmës
Shtetërore, të krijojë:

11



Një inventar që përmban skemat e ndihmës të krijuara para 7 shkurtit
2017 (data e hyrjes në fuqi të Ligjit për Ndihmën Shtetërore) dhe të
cilat kanë qenë ende të zbatueshme pas kësaj date.



Një Regjistër i Ndihmës Shtetërore që përmban të gjitha ndihmat
(individuale ose skema) të autorizuara ose të dhëna pas 7 shkurtit
2017, duke përfshirë çdo masë të rishikuar dhe të renditur nga
Inventari.



Një Regjistër i ndihmës de minimis.

Departamenti i Ndihmës Shtetërore aktualisht është i organizuar në dy
divizione - Divizioni i Vlerësimit të Ndihmës Shtetërore dhe Divizioni i
Mbikëqyrjes së Kontrollit të Ndihmës Shtetërore.
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Për më shumë informacione
Për informacion të mëtejshëm, kontaktoni Komisionin e Ndihmës Shtetërore
në http://www.knsh-rks.net, Departamentin e Ndihmës Shtetërore të Ministrisë së
Financave, Punës dhe Transfereve në dnsh.mf@rks-gov.net ose vizitoni faqen e
internetit të Departamentit: https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,130.
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