
 

Набавка, испорака и монтажа на ИТ инфраструктура и хардвер во 

просториите на Mинистерството како прв чекор во развојот на 

софтверот на модулот за информации. 

Според потпишаниот договор за услуги помеѓу Министерството за локална самоуправа како 

договорен орган и специјализираната ИТ компанија „ИнТек Системс“ од Скопје како давател на 

услуги за развој на модулот за информации и следејќи ги посебните услови утврдени во TOR-от 

во точка 3.9., спроведена е активноста за набавка, 

испорака и инсталација на техничка инфраструк-

тура и хардвер. Одговорното службено лице во ИТ 

Сектор асистираше во работата со обезбедување 

на просторијата за прием и за инсталација на 

опремата во Министерство. Постапката на примо-

предавање беше реализирана на 14. ноември 2020 

година со чинот на потпишување на сертификат за привремено прифаќање. Во меѓувреме, 

воспоставената работна група составена од членови во тимот на Националната Оперативната 

структура и од мултидисциплинарен тим на експерти од компанијата продолжија со редовните 

on-line состаноци. Се разменуваат информа-

ции, предлози и препораки во насока на 

обработка на податоци и содржини со цел да 

им се помогне на развивачите на софтвер и 

на експертите за анализа непречено да 

преминат од аналитички обработени 

податоци во содржини со визуелизација во 

порталот. До денес, повеќе од 60% од обврските согласно договорите се спроведени. 

Модулот ќе има инсталирано Систем за управување со безбедноста на информации, што ги 

исполнува барањата на стандардот ISO / IEC 27001. Применливиот безбедносен систем ќе 

обезбеди сигурност, интегритет и доверливост на податоците / информациите и проверка на 

идентитетот на испраќачот во согласност со член 122 став 3, член 125 став 4-точка г), член 125 став 

8 и член 140 од регулативата (ЕУ) бр. 1303/2013. 

За време на обработката на 

информациите, ќе се обезбеди 

заштита на приватноста на лич-

ните податоци на поединци и 

заштита на деловната доверли-

вост на правните лица. 

Главната придобивка од оваа 

нова дигитална трансформација 

на административните процеси и услуги ќе биде значителното подобрување на ефективноста на 

вработените, намалување на нивни дневни трошоци за работа, како и целосното и точното 

следење и контрола на документацијата и информациите во врска со статусот на имплементација 

на IPA-проектите во земјата и процедурите за верификација на FLC и сигналите од граѓаните за 

неправилности опишани во системот за управување и контрола на програмата проследени со 

барањата од член 23 од регулативата (ЕУ) 1299/2013. 
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