
 

Analizë e shkurtër e punës së përgjithshme të 

Strukturës Operative Kombëtare . 

Aktivitete na nivel të programit 

Struktura Operative e Menaxhimit të Bashkëpunimit Territorial në kuadër të Ministrisë së vetëqeverisjes 

lokale si organi i caktuar përgjegjës për koordinimin e programeve në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut në korrnizat e kompetencave dhe 

përgjegjësive të saja që ka, vazhdoi koordinimin 

e emërimit të kontrolluesve të Nivelit të Parë 

(FLC) tek partnerët e projekteve IPA në vënd. 

Tabela që është prezantuar këtu, ilustron arritjet 

e Strukturës Operative Kombëtare gjatë 

proceseve administrative dhe të shërbimeve deri 

më sod. 

Si rezultat i proçeseve të menaxhimit të 

verifikimeve, bashkëfinancimit prej 15% u është 

paguar të gjithve atyre përfitues të IPA-s, që 

dorëzuan dokumentet përkatëse të përcaktuara 

sipas rregullave të procedurës të përshkruara në 

Sistemin e Menaxhimit dhe Kontrollit (MCS), 

korrnizë e dokumenteve bazë në program që 

përdoren nga të gjithë aktorët e përfshirë si në 

program ashte dhe në nivel të projekteve. 

Në këtë linjë, kërkesat për pagesa të 

bashkëfinancimit që janë dorëzuar nga 

përfituesit e IPA-së deri më sod, të gjitha janë 

përpunuar dhe proçesuar për pagesë në  mënyrë koncize dhe në kohë. Tabela e mëposhtme ilustron të 

dhënat brenda programit për periudhën përkatëse deri më sod. 

Në varësi të ashpërsisë së ndikimit të COVID-19 në nivel ndërkombëtar, kushtet e shpërthimit në vend - 

përfshirë ato që po rriten në një pandemi, dukshëm ndikuan në të gjitha aspektet e jetës së përditshme, 

duke ndikuar kështu seriozisht edhe në aktivitetet e 

programit, dhe veçanërisht në planin e komunikimit 

dhe strategjinë për zbatimin e tij. Me qëllim të 

zvogëlimit të ndikimit të COVID-19 në aktivitetet e 

përditshme në Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale, u 

përcaktuan nivelet e rreziqeve në punë, për të cilat 

udhëheqësi i Autoritetit Kombëtar përcaktoi masa 

mbrojtëse të përshtatshme. Në vijim të gjendjes të 

tillë, udhëzimet për masat e aplikuara kundër 

COVID-19 dhe rekomandimet e deklaruara nga 

Autoriteti Menaxhues dhe nga Autoriteti Kombëtar i Programit janë bërë të detyrueshme për të gjithë 

pjesëmarrësit në program deri në ditët e sotme. 



 

Aktivitete në kuadër të përkrahjes tehnike  

Në përputhje me procedurën e 20-të të shkruar të vendimit të  Komiteti të përbashët për monitorim 

(KPM), dhe miratimit të kërkesës për modifikim të planit buxhetor shumëvjeçar të projektit për 

mbështetje teknike ndaj Strukturës Operative Kombëtare, zbatohen këto aktivitete vijuese: 

• Shërbime ekspertësh për mbështetje në nivelin e menaxhimit dhe zbatimit  

Rekrutimi i punonjësit të ri të caktuar në postin e ekspertit për monitorim dhe kontroll (MCO) me 

kompetenca dhe përgjegjësi në mbështetje të Strukturës Operative Kombëtare dhe të Antenës të 

Sekretarijatit të Përbashkët të Programit me zyre 

në Manastir. MCO-ja ushtroi rol të rëndësishëm, 

veçanërisht në sigurimin e ndihmës përkatëse 

ndaj nëpunëses për financa dhe kontroll dhe 

nëpunësit përgjegjës për parregullsitë në 

program gjatë monitorimit të punës  të 

kontrollorëve të nivelit të parë (FLC-së) në kuadër 

të vizitave të bëra projekteve në gusht të këtij viti 

si dhe në mbështetje të Strukturës Operative 

Kombëtare rreth aktiviteteve të regullta për 

mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave 

referuese për gjenerimin e raporteve të ndryshme 

në suaza të menaxhimit të verifikimeve dhe të 

pagesave të bashkëfinancimit kombëtar për përfituesit e IPA-s. Gjithashtu, ZKK koordinon punët 

ndërmjet ofruesit të shërbimeve dhe Strukturës Kombëtare të caktuar brenda Ministrisë së 

Vetëqeverisjes Lokale në lidhje me zbatimin e aktiviteteve në vijim, të nënvizuara në kushtet e kontratës 

dypalëshe të prokurimit për zhvillimin e modulit të Informacionit. 

Aktivitete për zhvillimin të veglës për menaxhim dhe implementim  

Ministria e vetëqeverisjes lokale prokuroi pajisje IT - harduer dhe softuer për instalimin e Modulit të 

Informacioni. Detajet rreth këtij prokurimi mundeni ti lexoni në përmbajtjen e mësipërme në veçanti. 

Funksionimi i modulit të informacionit dhe transformimi dixhital i proçeseve dhe shërbimeve 

administrative në kuadër të Sistemit të Menaxhimit dhe Kontrollit, të zbatuar nga Autoriteti Kombëtar i 

Programit në vend është prezantuar në vizatimin e mëposhtëm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Pjesëmarrjе në takimet online të Strukturës Operative me organe të tjera dhe me aktorë të 

ndryshëm  të përfshirë në zbatimin e programit. 

Për të zvogëluar ndikimin e COVID-19 dhe potencialisht përkeqësimin e kushteve ndaj aktiviteteve të 

përditshme, të gjitha takimet e planifikuara gjatë kësaj periudhe u organizuan on-line përmes video 

konferencës duke përdorur veglën ZOOM për takime. Në këtë çështje, më shpesh u organizuan takime 

të rregullta javore me pjesëmarrje të strukturës operative nga ambientet e ministrisë në Shkup dhe 

nëpunësit e antenës dhe për monitorim dhe kontroll të rpgramit, me zyre në Manastir. Kjo qasje e 

komunikimit të ndërsjellt ndihmoi në punën e përditshme pa ndërprerje gjatë gjithë periudhës së 

pandemisë. Gjithashtu, dhe siç është përmendur më lart në këtë botim, takimet të rregullta ishin 

planifikuar on-line, edhe  me grupin ekspertësh multidisiplinar të angazhuar për të zhvilluar softuerin 

për modulin e Informacionit si pjesë e obligimeve të ndërmara sipas kushteve të caktuara në kontratën 

për shërbime. 

• Kursimet e buxhetit të asistencës teknike 

Në koordinim me Autoritetin Menaxhues dhe të ndjekur nga e-maili i komunikuar nga Koordinatori i JS, 

Dr. Spyros Arseniou në nëntor 2020, Autoriteti Kombëtar paraqiti llogaritë e reja të parashikuara të 

kursimeve të sigurta të ndihmës teknike (buxheti i NMK) që do të paraqiten gjatë viteve 2020-2023. 

Kursimet synohet të rialokohen në dy akset e tjera prioritare të programit. 

• Publicitet, informacionе, promovim 

Duke respektuar dispozitat e Rregullave IPA II dhe rregullat e publicitetit të Programit, të gjitha aktivitetet 

e zbatuara dhe të gjitha dokumentet mbajnë në pjesë të dukshme emrin e projektit, logon e Programit, 

bashkëfinancimin IPA II dhe stemën e Bashkimit Evropian, në përputhje me dispozitat e Programit dhe 

dispozitat të Rregullores (BE) 447/2014 dhe Rregullores (BE) 1303/2013. 

I gjithë dokumentacioni i projektit për ndihmë tehnike për publicitet, për informim dhe për promovim 

janë të gatshme për auditim, përkatësisht për verifikimin e radhës të FLC së për shpenzimet në vitin 2020, 

si për shembull: kontratat dhe dokumentet për procedurën e dhënies (thirrja, tenderë, vlerësimi, vendimi 

etj.); certifikata e pranimit të furnizimeve dhe shërbimeve; faturat dhe shënimet e dërgimit ku është 

shënuar  emri i projektit dhe i Programit; dokumentet për pagesa etj. 

• Përgatitja dhe ekzekutimi i verifikimit të FLC për shpenzimet e asistencës teknike të kryera në 

vitin 2020, aktiviteti pasues 

Të gjitha dokumentet e kontabilitetit dhe të tjera mbështetëse  lidhur me shpenzimet e projektit për 

ndihmë tehnike që i atribuohen verifikimit nga niveli i parë i kontrollit (FLC), do të sigurohen në kohë 

dhe do të jenë në dispozicion të kontrolluesit të FLC-së deri në fund të javës së tretë të muajit dhjetor. 

Autoriteti Kombëtar do ti ngarkojë dokumentacionin 

dhe të dhënat e  përgjithshme në sistemin MIS të 

Programit dhe ndërkohë, do t'ia dorëzon kontrolluesit 

të FLC-së, tabelën e shpenzimeve për verifikim në 

formularin sipas Aneksit 8.2_b_T4 bashkë me të gjitha 

dokumentet mbështetëse. Verifikimi do të përfshijë 

kostot e deklaruara ose pagest gjatë vitit 2020 duke 

përfshirë edhe pagesën e fundit të realizuar dhe të 

regjistruar llogarinë përfundimtare raportuar nga 

banka kombëtare. 


