TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË INSTITUCIONIT
TË PRESIDENTIT

Kategoritë e
informacionit

Baza Ligjore

Dokumenti/
Përmbajtja

Afati kohor për
publikim

Mënyra e
publikimit

Përshkrim i
strukturës
organizative,
funksioneve dhe
detyrave të
Institucionit të
Presidentit

Neni 7/1/a/d
-Përshkrimi i
strukturave
organizative,
funksioneve dhe
detyrave.
-Të dhëna për
arsimin,
kualifikimet, dhe
pagat e
funksionareve të
cilët kanë
detyrimin për
deklarimin e
pasurisë.
Strukturat e
pagave për
nëpunësit e tjerë.
Neni 7/1/b
tekstet e plota :
- të ligjeve
- të akteve
nënligjore
- të kodeve të
sjelljes
- të çdo
dokumenti
politikash
- të manualit ose
ndonje dok tjetër
që ka lidhje me
ushtrimin e
funksioneve të
autoritetit publik
Neni 7/1/c/g
-informacion për
proçedurat që
duhen ndjekur
për të bërë një
kërkesë për
informim,
adresën postare
dhe elektronike
për depozitimin e
kërkesave për
informim, si dhe
proçedurat e
ankimit të
vendimit
përkatës.
-çdo mekanizëm
dhe çdo
procedure për

Vendim miratim
Skemë
Struktura e pagave
Tabelë e
funksioneve,
detyrave dhe
kompetencave të
drejtorëve, arsimit,
kualifikimet e
drejtuesve.

Pas botimit në
fletore zyrtare.

Në faqen zyrtare
në menunë

Përditësohet pas
çdo akt emërimi

“Transparenca

Akte Ligjore

Menjëherë pas
dorëzimit në
Kuvend, KM
dhe QPZ

Në faqen zyrtare
në Rubrikën
“Akte Ligjore”

Kushtetuta, ligje,
akte ligjore;
dekrete të
Presidentit të
Republikës.

Informacion për
proçedurat që
duhen ndjekur
për të bërë një
kërkesë për
informim.
Adresën postare
dhe elektronike
për depozitimin e
kërkesave për
informim, si dhe
proçedurat e
ankimit të
vendimit
përkatës.

Dekrete
Dekorime
Shtetësi

Në institucione
sipas
kompetencës

Në faqen zyrtare
në menunë
“Akte Ligjore”

Drejtoria/Sektori
përgjegjës për
përgatitjen e
materialit apo
disponimin e tij
Sektori Juridik dhe
Burimeve
Njerëzore

Sektori i Shtetësive
dhe Dekorimeve
Sektori Juridik dhe
Burimeve
Njerëzore

Në faqen zyratre
në menunë
“Akte Ligjore”

Format kërkesë
Format ankesë

Pas miratimit të
Programit të
trasparencës

Në faqen zyratre
në menunë
“Transparenca

Shpjeguese

Adresë postare:
Adresë e-mail
info@president.al

Menjëherë në
rast ndryshimesh

Drejtoria e
Marrëdhënieve me
Jashtë dhe Median
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Të dhëna për
vendodhjen e
zyrave të
Institucionit të
Presidentit,
orarin e punës,
emrin dhe
kontaktet e
koordinatorit për
të drejtën e
informimit
Përshkrimi i
procedurave të
zgjedhjes,
kompetencave të
funksionarëve të
lartë dhe
procedura e
ndjekjes për
marrjen e
vendimeve

Mekanizmat
monitorues

Informacion për
procedurat e
prokurimit

Shërbimet e
autoritetit për
publikun

bërjen e
ankesave në
lidhje me
veprimet ose
mosveprimet e
autoritetit publik
Neni 7/1/ç
Të dhëna për
vendodhjen e
zyrave të
autoritetit publik,
orarin e punës
emrin dhe
kontaktet e
koordinatorit për
të drejtën e
informimit
Neni 7/1/d
Të dhëna për
arsimin,
kualifikimet, dhe
pagat e
funksionarëve të
cilët kanë
detyrimin për
deklarimin e
pasurisë.
Strukturat e
pagave për
nëpunësit e tjerë.
Neni 7/1/dh
Mekanizmat
monitorues dhe
të kontrollit
publik, përfshirë
planet strategjike
të punës, raportet
e auditimet nga
KLSH ose
subjekte të tjera,
si dhe
dokumentat që
përmbajnë
Neni 7/1/ ë
Informacion për
procedurat e
prokurimit apo
procedurat
konkuruese,
sipas ligjit nr.
9643, datë
20.12.2006 “Për
Prokurimin
Publik”
Neni 7/1/f
Informacion që
autoriteti publik i
jep publikut,

Lista e
koordinatorëve

Pas miratimit të
urdhërit të
caktimit
Koordinatorit

Në faqen zyrtare
në menunë
“Koordinatori”

Drejtoria e
Marrëdhënieve me
Jashtë dhe Median

Vendim Kuvendi
Parashikimet
Ligjore në nenin 30,
31/133, 34, 35 dhe 36
të 9887, dt.
10.03.2008
Neni 24 i Ligjit nr.
119/2014

Menjëherë pas
botimit në
fl/zyrtare

Në faqen zyrtare
në rubrikën
“Informacione”

Sektori i Buxhetit
dhe Financës

E përhershme

Sektori Juridik dhe
Burimeve
Njerëzore

Raporte monitorimi
dhe auditimi nga
KLSH

Menjëherë pas
depozitimit të
organit të
auditimit

Në faqen zyrtare

Drejtoria e
Buxhetit dhe
Mirëmenaxhimit
Financiar

Prokurimet “Për
Procedurat e Hapura”

Menjëherë sapo
të shpallet
procedura e
prokurimit

Në faqen zyrtare
në menunë
“Transparenca”

Sektori i
Prokurimeve

Në faqen zyrtare
në menunë
“Transparenca”

Drejtoria e
Marrëdhënieve me
Jashtë dhe Median
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Regjistri i
Kërkesave dhe
përgjigjeve sipas,
sipas nenit 8 të
ligjit nr.
119/2014

përfshirë
standartet për
silësinë e
shërbimit
Neni 8
Autoriteti Publik
krijon, mban një
regjistër të
posatçëm, ku
Pasqyrohen të
gjitha kërkesat
për informim.

Çdo ditë rast pas
rasti

Në faqen zyrtare
në menunë
“Transparenca

Koordinatori

