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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I NDIHMËS SHTETËRORE 
 

 
    

 
 

V E N D I M  
 

Nr. 15 , datë  15. 03. 2007    
 
 
 

“PËR SKEMËN EKZISTUESE TË SUBVENCIONIMIT TË 
HEKURUDHAVE” 

 

 
Komisioni i Ndihmës Shtetërore me pjesëmarrjen e : 
 

- Z. Genc Ruli                    -   Kryetar 
- Znj. Mimoza Dhëmbi      -   Anëtar 
- Znj. Mimoza Vokshi       -   Anëtar 
- Z. Viktor Gumi                -   Anëtar 

 
Në mbledhjen e  tij të datës 15/ 03/ 2007, pasi shqyrtoi argumentet e paraqitura 
pranë Drejtorisë së Ndihmës Shtetërore në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe 
Energjetikës nga Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit 
me shkresën nr. 1090/1, datë 09.03.2007, lidhur me Vendimin e Komisionit të 
Ndihmës Shtetërore nr. 8, datë 02.02.2007 për skemën e subvencionimit të 
hekurudhave.  

 
 

V Ë R E N   SE: 
 

 
1. Argumentet e paraqitura nuk përligjin mosmarrjen e masave të propozuara në 

Vendimin e Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr. 8, datë 02.02.2007 për 
skemën e subvencionimit të hekurudhave. 

 
2. Për sa i takon kontratës së ofrimit të shërbimit publik, si në gjithë praktikën 

Europiane,  ajo është një marrëdhënie juridike që duhet të lidhet midis 
institucionit mbikëqyrës të veprimtarisë së transportit hekurudhor (në këtë 
rast MPPTT) dhe Hekurudhës Shqiptare sh.a. Këshilli Mbikëqyrës, nga ana e 
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tij është një organ drejtues i shoqërisë, që duhet të raportojë edhe në këtë 
aspekt, sikurse për të gjitha detyrat e tjera të shoqërisë. 
 

3. Edhe kërkesa për mosrespektimin e afateve kohore për ndarjen e llogarive 
nuk ka shkaqe të përligjura teknike. 
 

 
 

 
PËR KËTO ARSYE: 

 
Komisioni i Ndihmës Shtetërore,  mbështetur në nenin 23 të Ligjit Nr. 9374 datë 
21.02.2005 “Për ndihmën shtetërore”, si dhe në nenet 19 dhe 21 të Rregullores “ 
Për procedurat dhe formën e njoftimit”, miratuar me VKM nr 817, datë 
28.12.2005, 
 
 

VENDOSI : 
 

 
1. Lënien në fuqi të masave të propozuara në Vendimin  e Komisionit të 

Ndihmës Shtetërore nr. 8, datë 02.02.2007. 
2. Në rast moszbatimi të tyre nga MPPTT dhe Hekurudha Shqiptare sh.a. 

Komisioni i Ndihmës Shtetërore është i detyruar të fillojë procedurat për 
ndihmën e paligjshme dhe Hekurudha Shqiptare sh.a. detyrohet të kthejë të 
gjithë vlerën e subvencionit të marrë, së bashku me interesat. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
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