
 

 

 

 

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 
 

Nr. 5/337 Prot             Tiranë, më 10.02.2020       

                  

V E N D I M 

Nr 6/1 datë 10.02.2020 

“Për Korrigjimin e gabimeve materiale në Vendim” 

 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, e përbërë nga:  

Artur Baku    Kryesues 

Mirela Ujkani (Miti)  Relator   

Alban Laska    Anëtar      

 

bazuar në nenin 112 të Kodit të Procedurave Administrative “Korrigjimi i gabimeve materiale 

në aktin administrativ”, në të cilin përcaktohet se:  

1. Organi publik, në çdo kohë, kryesisht apo me kërkesë, mund të korrigjojë gabimet e 

shkrimit, gabimet në përllogaritje dhe pasaktësi të tjera të dukshme, në një akt 

administrativ. 

2. Organi publik ka të drejtë të kërkojë kthimin e aktit administrativ të shkruar që 

korrigjohet, si dhe të çdo kopje të njehsuar të tij.  

u mblodh për tu njohur me kërkesën e relatores së çështjes znj. Mirela Ujkani (Miti), për 

korrigjimin e një gabimi material të vendimit të subjektit të rivlerësimit Florian Ramazan 

Sulejmani, konkretisht:  

a) në faqen numër 1 (një), numri i vendimit të subjektit të vlerësimit nga 130 të bëhet 6 

(gjashtë),  

b) në faqen numër 1 (një) të vendoset në pjesën hyrëse të vendimit numri i protokollit  dhe 

në krah të vendoset fjalia “Tiranë më 13.01.2020” dhe poshtë fjalës VENDIM të 

vendoset numri i vendimit 6 (gjashtë) dhe data e shpalljes së tij 27.12.2019,  

c) në faqen numër 26 (njëzet e gjashtë), fjalia “Përfundime të raportit për kontrollin e 

figurës”, të zëvendësohet me fjalinë “Përfundime të raportit për vlerësimin e aftësive 

profesionale”. 

 

Trupa e vlerësimit, pasi konstatoi se kërkesa e relatores qëndron dhe pasaktësia është vendosur 

dukshëm si pasojë e një gabimi teknik;  

 

VENDOSI: 

 

1. Në faqen numër 1 (një) të vendimit të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për subjektin 

e vlerësimit Florian Ramazan Sulejmani, të korrigjohet numri i vendimit nga 130 të 

bëhet 6  (gjashtë).  



2. Në faqen numër 1 (një) të vendoset në pjesën hyrëse të vendimit numri i protokollit  

dhe në krah të vendoset fjalia “Tiranë më 13.01.2020”, dhe poshtë fjalës VENDIM të 

vendoset numri i vendimit  6 (gjashtë) dhe data e shpalljes së tij 27.12.2019.  

3. Në faqen numër 26 (njëzet e gjashtë), fjalia “Përfundime të raportit për kontrollin e 

figurës” të zevendësohet  me fjalinë “Përfundime të raportit për vlerësimin e aftësive 

profesionale” 

4. Të njoftojë subjektin e vlerësimit dhe Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat 

në Ministrinë e Brendshme, për këtë korrigjim, duke i përcjellë edhe vendimin 

përfundimtar pas korrigjimeve.  

5. Vendimi për korrigjimin e gabimeve materiale nr 6/1, datë 10.02.2020, të publikohet 

në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.  

 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

 

TRUPA E VLERËSIMIT 

 

Artur BAKU  

      KRYESUES 

 

 

Mirela UJKANI (MITI)         Alban LASKA 

           RELATOR                 ANËTAR 

 

 


