TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË DREJTORISË SË
PËRGJITHSHME TË DOGANAVE
Kategoritë e
informacionit publik
pa kërkesë

Baza
ligjore

Përshkrim i strukturës

Neni

organizative,

7/1/a/

funksioneve dhe

d

Dokumenti/
Përmbajtja

Afati kohor
për publikim

Mënyra e
publikimit

Struktura
përgjegjëse

Vendimi i miratimit

Pas botimit në

Në faqen

Drejtoria e Burimeve

të strukturës

Fletoren/

zyrtare të DPD-

Njerëzore, DPD.

Zyrtare.

së, në menunë

Skema e strukturës

“Rreth nesh”

Struktura e pagave,

detyrave të autoritetit
publik.

Tabelë e
funksioneve,
detyrave dhe
kompetencave te
Drejtoreve/ive,
arsimit, kualifikimet

Menjëherë,
pas çdo akt
emërimi

e drejtuesve
Akte ndërkombëtare
ligje;
akte nënligjore;
dokument politikash;
dokument tjetër.

Neni
7/1/b

Konventa
Ligje
Akte nënligjore

Në faqen
zyrtare,
“Informacione
të detajuara”

Drejtoria e
Përgjithshme e
Doganës

Kodi i sjelljes
Strategji
(Link te inf. Te
detajuara/legjislacio
ne)

Informacion për

Neni
7/1/c/
g

-Format kërkese

Pas miratimit

Në faqen

Drejtoria e

(link)

të programit të

zyrtare në

Marrëdhënieve me

ndjekur për të bërë një

-Format ankese

transparencës

menunë

Jashtë dhe Publikun

kërkesë për informim,

(link)

“E drejta për

adresën postare dhe

Shpjeguese

informim”

procedurat që duhen

elektronike për

Drejtoria e
Teknologjisë së

depozitimin e

Adresë

kërkesave për

(link)

postare:

informim, si dhe

Menjëherë

Informacionit

në rast
ndryshimi

procedurat

Adrese e-mail:

e ankimit të vendimit

frida.malaj@dogana.

përkatës.

gov.al

Të dhëna për

Neni7/

Material shpjegues

Pas

vendndodhjen e zyrave

1/ç

Lista e
koordinatorëve

të autoritetit publik,
orarin e punës,

miratimit

Në faqen

Drejtoria e

të Urdhrit të

zyrtare në

Marrëdhënieve me

caktimit

menunë

Jashtë dhe Publikun

të

Koordinatorit

“Koordinatori”

emrin dhe kontaktet
e koordinatorit për të
drejtën e informimit.

Përshkrim

Neni

Drejtori i

Pas publikimit

Faqja zyrtare,

Drejtoria e

i procedurave të

7/1/d

Përgjithshëm i

në F/Zyrtare.

në menunë

Marrëdhënieve me

zgjedhjes,

Doganës emërohet,

“Informacione

Jashtë dhe

kompetencave të

lirohet, apo

te detajuara

Publikun.

funksionarëve të lartë

shkarkohet nga

Legjislacioni

dhe procedura e

detyra me vendim të

Kodi Doganor”

ndjekjes për marrjen e

Këshillit të

vendimeve.

Ministrave, me

“Informacione

propozim të Ministrit

te detajuara,

të Financave.

Legjislacioni,

Teknologjisë se

Dispozitat
VKM nr.205, datë

zbatuese dhe

13.04.1999

ndryshimet.

nenit 3, pika 3.2, a)
përcaktohen
funksionet dhe
detyrat Drejtorit te
Përgjithshëm.

Drejtoria e

Informacionit

Drejtoria Juridike

Mekanizmat

Neni7/

Plani vjetor auditimit

Me miratim

monitorues;

1/

Raporti i

nga Titullari

raporte auditi;

dh

veprimtarisë DAB 6-

dokumentet me tregues

Mungojnë

Drejtoritë dhe
Sektorët sipas
fushës që mbulojnë.

mujor,vjetor

performance

Drejtoria e
-Raporte monitorimi

-Përditësim te

Marrëdhënieve me

dhe auditimi (KLSH,

informacionit

Jashtë dhe Publikun

MF,)

ne Faqen

-Raporte mbi Testin

Zyrtare te

e Integritetit dhe

Drejtorisë se

zbatimin e Kodit te

Përgjithshme

Etikes

te Doganave

Ligji nr
160/2014,date
17.11.2014
“Per zbatimin
e vitit 2015”

Mungon,
websit

Regjistri

Menjëherë
pas dërgimit
në APP.

Mungon.

Drejtoria e Burimeve
Mbështetëse.
Drejtoria e Buxhetit
dhe Financës.

Shërbime

Përditësohet
periodikisht

Në menunë
Biznesi

Drejtoritë dhe
Sektorët sipas
fushës që mbulojnë.

Neni
7/1/e

Link buxheti

Informacion për
procedurat e prokurimit.

Neni
7/1/ë

Shërbimet e Drejtorisë
së Përgjithshme të
Doganave për publikun

Neni
7/1/f

Paraqitja e mendimeve
në hartimin e p/akteve,
etj.

Neni
7/1/gj

Regjistri i kërkesave
dhe përgjigjeve, sipas
nenit 8
të këtij ligjit
nr.119/2014.

Neni
7/1/i

Buxheti

Link Raporte

ne
Drejtoria e Buxhetit
dhe Financës

Drejtoria Juridike

Tabelë

Pas miratimit
të programit të
transparencës

Në faqen
zyrtare në
menunë
“Programi i
Transparencës”
Me kufizime të
identitetit të

Koordinatori

ankuesit.

Informacione dhe
dokumente që
kërkohen shpesh.

Neni
7/1/k

Shërbime
Publikime
Statistika
Rregullore të
brendshme
Udhëzime

Menjëherë
pas miratimit
nga titullari

Në menunë
Biznesi

Në menunë
Media
Në menunë
Arkiv

Neni
7/1/l

Deklarata për shtyp
Njoftime
Trajnime
Kontakte

Drejtoria e
Marrëdhënieve me
Jashtë dhe me
Publikun

Drejtoria e Burimeve
Njerëzore

Njoftime për vende
vakante/stazhe etj

Informacione të tjera të
dobishme

Drejtoritë dhe
Sektorët sipas
fushave që mbulojnë

Në menunë
Media

Drejtoria e
Marrëdhënieve
me Jashtë dhe
Publikun

