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KOMISIONI I PAVARUR I KUALIFIKIMIT 

 

 

 

 

KORRIGJIM VENDIMI  

Datë 16.9.2021 

“Mbi korrigjimin e gabimit material në numërtimin e Vendimit nr. 318, datë 3.12.2020, 

të Komisionit, për procesin e subjektit të rivlerësimit, z. Kujtim Luli” 
 

Sot, në datën 16.9.2021, trupi gjykues, i përbërë nga: 

Olsi Komici   Kryesues    

Brunilda Bekteshi  Relatore 

Xhensila Pine   Anëtare 

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

në aktin administrativ”, sipas të cilit 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 njësuar të tij.”, 
 

Relatorja e trupit gjykues, pasi u vu në dijeni nga drejtori i menaxhimit të çështjeve dhe 

marrëdhënieve me median dhe publikun, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, si dhe bazuar 

në të dhënat e regjistrit të çështjeve dhe të vendimeve, për korrigjimin e gabimit material në 

numërtimin e vendimit që i përket subjektit të rivlerësimit Kujtim Luli, me arsyetimin si vijon: 

Duke qenë se në regjistrat e Komisionit vendimi me nr. 318, datë 26.11.2020, i përket subjektit 

të rivlerësimit F. P., ndërsa vendimi me nr. 319, datë 3.12.2020, i përket subjektit të rivlerësimit 

Kujtim Luli, nevojitet të bëhet zëvendësimi i numërtimit në përputhje me të dhënat në regjistër. 

Trupi gjykues, pasi konstatoi se kërkesa e relatores Brunilda Bekteshi qëndron dhe pasaktësitë 

janë vendosur dukshëm si pasojë e gabimit material,  

 

V EN D O S I: 

1. Korrigjimin e të dhënave të numrit të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit,  që 

i përket subjektit të rivlerësimit Kujtim Luli, “Nr. 318 Vendimi” dhe zëvendësimin me “Nr. 

319 Vendimi” dhe, për rrjedhojë, korrigjimin e Vendimit të pakicës “Nr. 318/1 Vendimi” 

dhe zëvendësimin me “Nr. 319/1 Vendimi”. 

 

2. Të njoftojë subjektin e rivlerësimit, Komisionerin Publik, vëzhguesin ndërkombëtar dhe 

Kolegjin për këtë korrigjim. 

http://www.kld.al/
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3. Vendimi i korrigjuar të publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit. 

      Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

ANËTARËT E TRUPIT GJYKUES 

 

 

              Olsi Komici  

                     Kryesues     

 

 

 

       Xhensila Pine                     Brunilda Bekteshi                        

            Anëtare                     Relatore 

 

                       

                           

 

 

 

 
Sekretare gjyqësore 

Denisa Kosta 
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