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Në nivelin teknik dhe sipas pikës III.1 të ligjit për furnizime publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 

dhe bazuar në kushtet e veçanta të kontratës, "Kontraktuesi" është i detyruar të sigurojë gjithë stafin 

teknik përgjegjës për furnizimin dhe instalimin e infrastrukturës teknike dhe ti angazhoj ekspertët e 

caktuar për zhvillimin të softwer-it, si dhe të zhvillojë trajnime për të gjithë shfrytëzuesit në përdorimin e 

sistemit të ri. 

Nëse zbatimi i kontratës parandalohet për ndonjë arsye, si për shembull, zhvillimi i vazhdueshëm i 

pandemisë COVID-19 ose nga ndonjë forcë e njëjtë ose e ngjashme e cila do të paraqitej pas datës të 

kontratës e hyrë në fuqi, atëherë, sipas udhëzimeve në PRAG 2020 regulloren, duhet të veprohet në 

përputhje me nenin 38 dhe / ose nenin 39 të kushteve të përgjithshme të kësaj regullore. 

Në nivel logjik, shërbimet e ofruara sipas kësaj kontrate do të përbëhen nga: 

i. Platforma e aplikimit Intranet e krijuar veçanërisht për nevojat e Organit Nacional për ETC-

programet 2014-2020, në komunikim me FLC kontrolluesit e nivelit të parë dhe të gjithë IPA 

shfrytëzuesite e projekteve nga Thirrja e Parë dhe e Dytë për projekt propozime që zbatojnë 

projekte në vend në partneritet në korrnizat e programit bilateral INTERREG IPA CBC Greqi - 

Republika e Maqedonisë së Veriut 2014-2020. 

ii. Web aplikacioni për menaxhimin e dokumenteve (për shembull pranim-dorrëzimi dhe arkivimi 

elektronik) për çasje nga të gjithë IPA shfrytëzuesit e projekteve dhe nga FLC kontrolluesit e caktuar 

të nivelit të parë në vend, në përputhje me shërbimet horizontale gjatë procedurave lidhur me 

digjitalizimin e aplikimit të kërkesave për para-financim dhe të ko-finacimit nacional si dhe për 

sistemin e menaxhimit të verifikimeve. 

iii. Aplikimi për Inteligjencën e Biznesit (datamart) 

iv. Aplikacionepër trajnim [për (i) dhe (ii)] 

Moduli i informacionit do të ketë gjithashtu të instaluar sistem të menaxhimit me sigurimin e 

informacioneve që plotësojnë kërkesat sipas ISO / IEC 27001 standardit. Sistemi i zbatueshëm i sigurimit 

do të mundësojë çasjen, integritetin dhe besueshmërinë e të dhënave / informacionin dhe identitetin e 
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dërguesit. Përveç kësaj, gjatë përpunimit të informacionit, do të sigurohet mbrojtja e privatësisë të të 

dhënave personale të individëve, si dhe mbrojtja e besuesshmërisë komercijale e personave juridik. 

Përfitimi kryesor nga sistemit i instaluar duhet të jetë përmirësimi i ndjeshëm i efikasitetit të punonjësve 

në Organin Nacional, ulja e shpenzimeve ditore për punë, si dhe të siguroj monitorim dhe kontroll të plotë 

dhe të saktë të dokumentacionit dhe të  informacioneve të përpunuara nga zbatimi i IPA projteteve dhe 

nga procedurat e verifikimit të FLC kontrolleve të projekteve në vend. 

Në përgjithësi, sistemi i zhvilluar i vënë në funksion do të sigurojë në mënyrë operative: 

• Menaxhim e  informacioneve nga niveli më i lartë (Programi për bashkëpunim) deri në nivelin më 

të ulët (për shembull: projekti / vendi / shfrytëzues bartës i projektit / shfrytëzues –partner në 

projekt / vërtetim të shpenzimeve në projet/ kategoritë e shpenzimeve / aktivitete në Republikën 

e Maqedonisë së Veriut. 

• përfshirje e të gjitha procedurave të menaxhimit, brenda zbatimit të programeve dhe 

operacioneve. 

• përfshirje e të gjitha aspekteve të menaxhimit, duke përfshirë fushën ekonomike dhe fizike, afatet 

kohore, kornizën administrative dhe institucionale 

• përfshirjen e rregullave zbatuese në lidhje me të dhënat që do të përfshihen dhe ndikojnë në 

realizimin e kërkesave për pagesë (siç përcaktohet nga organi për vërtetim të shpenzimeve në 

program) me qëllim që të jetë solid dhe i përshtatshëm sistem i kontabilitetit për organin e 

auditimit dhe vet saj si institucion shtetëror, duke respektuar legjislacionin nacional në Republikën 

e Maqedonisë së Veriut. 

• Zbatimin e procedurave të kontrollit në mënyrë elektronike - automatike (për shembull, dorëzimi 

në mënyrë elektronike të dokumentacionit nga ana e IPA shfrytëzuesëve të projekteve, si dhe nga 

FLC kontrollorët të nivelit të parë në vend. 

• regjistrimi i "gjurmëve nga auditimi" 

• ndërlidhja me sisteme të tjera të informacioneve për shkëmbimin elektronik të të dhënave 

• zvogëlimin e ngarkesave në punën administrative 

• zvogëlimin e mundësive për gabime ose vonesa të shkaktuara nga neglizhenca e nëpunësve 

• shkëmbimin elektronik të informacioneve me Organin Drejtues / Sekretariatin e Përbashkët të 

Programit dhe me organet e tjera të Programit dhe me Organin për Auditim të Komisionit Evropian. 

 

  


