
Fletorja Zyrtare 
 

Viti 2019 – Numri 41 

 

Faqe|3487 

VENDIM 
Nr. 146, datë 20.3.2019 

 

PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË 
KONCESIONIT/ PARTNERITET 

PUBLIK PRIVAT, NDËRMJET 
REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË 
PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E 

INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË 
DHE BASHKIMIT TË OPERATORËVE 
EKONOMIKË “GLOBAL TECHNICAL 

MECHANICS” SHPK DHE “BAMI” 
SHPK, SI KONCESIONARI DHE 

SHOQËRISË KONCESIONARE “KUKËS 
INTERNATIONAL AIRPORT” SHPK, 
PËR REHABILITIMIN, OPERIMIN, 
TRANSFERIMIN E AEROPORTIT  

TË KUKËSIT 
 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, si 
dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe 
partneritetin publik privat”, të ndryshuar, me 
propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe 
Energjisë, Këshilli i Ministrave 

 

VENDOSI: 
 

1. Miratimin e kontratës së koncesionit/ 
partneritet publik privat, ndërmjet Republikës së 
Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e 
Infrastrukturës dhe Energjisë dhe bashkimit të 
operatorëve ekonomikë “Global Technical 
Mechanics” sh.p.k. dhe “Bami” sh.p.k., si 
koncesionari dhe shoqërisë koncesionare “Kukës 
International Airport” sh.p.k., për rehabilitimin, 
operimin, transferimin e Aeroportit të Kukësit. 

2. Ngarkohet Ministria e Infrastrukturës dhe 
Energjisë për zbatimin e këtij vendimi.  

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në 
Fletoren Zyrtare. 

 

ZËVENDËSKRYEMINISTRI 
Erion Braçe 

 
 
 
 
 
 
 

VENDIM 
Nr. 148, datë 20.3.2019 

 

PËR PROCEDURËN QË ZBATON 
SHËRBIMI I PROVËS NË RAST TË 

MOSPËRMBUSHJES SË MASËS 
ALTERNATIVE TË SHMANGIES NGA 

NDJEKJA PENALE 
 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe 
të pikës 10, të nenit 72, të ligjit nr. 37/2017, “Kodi i 
Drejtësisë Penale për të Mitur”, me propozimin e 
ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave 

 

VENDOSI: 
 

1. Objekt i këtij vendimi është përcaktimi i 
procedurës që zbatohet nga Shërbimi i Provës në 
rastet e mospërmbushjes së kushteve dhe 
detyrimeve që burojnë prej masës alternative të 
shmangies nga ndjekja penale e të miturit.  

2. Shërbimi i Provës, në ushtrimin e 
veprimtarisë së tij, udhëhiqet nga parimi i interesit 
më të lartë të të miturit dhe masa alternative e 
shmangies nga ndjekja penale u shërben më mirë 
qëllimeve të rishoqërizimit, rehabilitimit të të 
miturit dhe parandalimit të shkeljeve të ligjit 
përkundrejt vendosjes së tij nën përgjegjësinë 
penale dhe zbatimit të dënimit penal.  

3. Kompetencat e Shërbimit të Provës, në rast 
mospërmbushjeje të kushteve dhe detyrimeve që 
burojnë prej masës së shmangies nga ndjekja 
penale për të miturit, janë, si më poshtë vijon: 

a) ndjek dhe mbikëqyr detyrimet që rrjedhin nga 
masa e shmangies, si organ kompetent që zbaton 
edhe procedurën e përcaktuar në këtë vendim, për 
mospërmbushjen e masës alternative të shmangies 
nga ndjekja penale e të miturit; 

b) informon menjëherë me shkrim prokurorin, 
duke i vënë në dispozicion raportin e vlerësimit, 
sipas pikës 5 të këtij vendimi, i cili ka dhënë 
vendimin e masës së shmangies nga ndjekja penale 
për të miturin lidhur me kohën, vendin, mënyrën 
dhe rrethanat e mospërmbushjes së masës së 
shmangies, si dhe situatën personale të të miturit, 
vlerësuar në përputhje me pikat 1 e 2, të nenit 22, 
të ligjit nr. 37/2017, dhe të japë mendimin e tij. 

c) informon menjëherë me shkrim të miturin 
me masën alternative të shmangies nga ndjekja 
penale, prindërit ose, sipas rastit, kujdestarin/ 
përfaqësuesin ligjor lidhur me pasojat e 
moszbatimit të kushteve dhe detyrimeve të masës 


