Kategoritë e
informacionit publik
pa kërkesë

Misioni i Gardës

Baza
ligjore
Ligji
nr.119/2014
“Për të
drejtën e
informimit”
Neni 7/1/a

Dokumenti/Për
mbajtja

Afati kohor
për
publikim

Mënyra e
publikimit

Misioni i Gardës
vendoset në faqen
zyrtare:

Menjëherë pas
botimit të ligjit
“Për Gardën e
Republikës”
Menjëherë pas
botimit
në
fletore zyrtare,

http://www.garda.g
ov.al/misioni/

Kabineti

http://www.garda.gov.al/
wpcontent/uploads/2016/06/
LIGJI-Nr.8869dat%C3%AB-22.5.2003per-Garden-eRepublikes-seShqiperise.pdf

Kabineti

Menjëherë pas
miratimit
të
VKM
për
strukturën

http://www.garda.gov.al/
wpcontent/uploads/2016/06/
VKM-430dt.03.06.2020Organigrama.pdf
http://www.garda.gov.al
/wpcontent/uploads/2016/0
6/KUSHTETUTA-EREPUBLIK%C3%8BSS%C3%8BSHQIP%C3%8BRIS%C3%
8B.pdf

www.garda.gov.al

Ligji dhe struktura
organizative e GRSH

Neni 7/1/a

Ligji 9445

Organigrama

Ligje;
akte nënligjore;
Rregullore;
dokument tjetër.

Neni 7/1/b

Kushtetuta e
Republikës së
Shqipërisë

Ligj nr.9366
dt.31.03.2005 “Për
gradat dhe
karrierën në
Gardën e
Republikës së
Shqipërisë”

Pas botimit në
fletoren zyrtare

Pas botimit në
fletoren zyrtare

http://www.garda.gov.al/
wpcontent/uploads/2016/06/
LIGJI-per-gradat-dhekarrieren-ne-Garden-eRepuplikes.pdf

Struktura
përgjegjëse

Sektori i Burimeve
Njerëzore

Zyra juridike

Zyra juridike

Informacion mbi
procedurat që duhen
ndjekur për të bërë një
kërkesë

Neni 7/1/c

http://www.garda.gov.al/
wpcontent/uploads/2017/06/
Ligj-10-142dat%C3%AB15.05.2009P%C3%8BRSIGURIMINSHOQ%C3%8BRORSUPLEMENTART%C3%8BUSHTARAK%C3%8BV
E-i-perditesuar.pdf

Ligji nr.10 142
dt.15.05.2009 “Për
sigurimin shoqëror
suplementar të
ushtarakëve”

Pas botimit në
fletoren zyrtare

Ligj nr. 7703
dt.11.05.1993 “Për
sigurimet
shoqërore”

Pas botimit në
fletoren zyrtare

http://www.garda.gov.al
/wpcontent/uploads/2017/0
6/LIGJI-P%C3%8BRSIGURIMETSHOQ%C3%8BRORE.pdf

Rregullorja e
personelit në
Gardën e
Republikës

Me miratimin
e VKM

http://www.garda.gov.al
/wpcontent/uploads/2016/0
6/VENDIM-Rregullorja-epersonelit-te-Gardes-seRepublikes.pdf

Rregullorja e
disiplinës në
Gardën e
Republikës

Me miratimin
e VKM

http://www.garda.gov.al
/wpcontent/uploads/2016/0
6/VENDIM-Rregullorja-edisiplines.pdf

Udhëzim për
përdorimin e
armëve të zjarrit

Menjëherë në
rast ndryshimi

Kontaktoni në
adresën zyrtare të
postës elektronike
institucioni@garda.
gov.al

Do të
njoftoheni për
marrjen e emailit dhe në
vijimësi për

http://www.garda.gov.al
/wpcontent/uploads/2016/1
2/Udhezim-perperdorimin-earmeve....pdf

Nëpërmjet postës
elektronike

Zyra juridike

Zyra juridike

Zyra juridike

Zyra juridike

Zyra juridike

Kabineti

Të dhëna për
vendndodhjen e GRSH
dhe orarit zyrtar të punës

Neni 7/1/ç

Të dhënat për arsimimin,
kualifikimin dhe karrierën
e Komandantit të Gardës

Neni 7/1/d

Buxheti

Neni 7/1/e

Informacione dhe
dokumente që kërkohen
shpesh.

Neni 7/1/k

Adresa e GRSH:
Rr.e Elbasanit,
pranë Pall.të
Brigadave, Tiranë
Të dhënat mbi
Komandantin e
Gardës publikohen
në faqen zyrtare
Raporti i programit
buxhetor
Kërkesa për
punësim dhe model
I përpilimit të
jetëshkrimit

ecurinë e
kërkesës
Në rast
ndryshimi të
vendndodhjes

http://www.garda.g
ov.al/kontakte/

Kabineti

Menjëherë pas
emërimit të
titullarit të
institucionit
Çdo
katërmujor

http://www.garda.g
ov.al/komandanti/

Kabineti

http://www.garda.gov.al
/2020/07/29/raportimii-monitorimit-tebuxhetit/

Sektori i Financës

Në rast
ndryshimi të
modeleve
standard ose
udhëzimit për
procedurat e
punësimit

http://www.garda.g
ov.al/category/terejat/njoftime-perpublikun/

Sektori i Burimeve
Njerëzore

