
Blerjes e paisjeve, dërgesa dhe instalimi i infrastrukturës të IT-së 

dhe harduerit  në mjediset e ministrisë, si hapi i parë në 

zhvillimin e softuerit të modulit të informacionit . 

Sipas marrëveshjes të nënshkruar për shërbime ndërmjet Ministrisë të vetëqeverisjes lokale si palë e 

autoritetit kontraktues dhe kompanisë të specializuar për IT ''InTec Systemi'' nga Shkupi si ofrues i 

shërbimeve për zhvillimin e modulit të Informacionit, 

dhe duke ndjekur kushtet e veçanta të përcaktuara në 

Terms & Reference në pikën 3.9, aktiviteti për 

prokurim, dërgim dhe instalim të paisjeve IT të 

infrastrukturës teknike dhe server-it është 

implementuar. Punonjësi përgjegjës në sektorin e IT 

në mjediset e ministrisë siguroi ndihmën e nevojshme 

për instalimin e pajisjeve në funkcion. Proçesi i dorëzimit të paisjeve u realizua më datë 14 nëntor 2020 

me aktin e nënshkrimit të certifikatës për pranim-dorëzim nga palët e autorizuara nënshkruese. 

Në ndërkohë, grupi i ekipeve të punës i themeluar në përbërje nga përfaqësues nga Struktura Operative e 

ministrisë dhe nga ekspertë multidisiplinarë të kompanisë të cilët mbajnë takime fizikisht ose on-line çdo 

javë, duke siguruar informacione dhe të dhëna të 

nevojshme me qëllim komuniki dhe për të ofruar 

ndihmën e nevojshme zhvilluesit të softuerit dhe 

ekspertit të analizës gjatë tranzicionin të përmbledhjeve 

nga analiza e të dhënave në përmbajtje vizuale në 

sistem. Deri më tani, më shumë se 60% e detyrimeve 

sipas kushteve të kontratës janë përmbushur. 

Moduli do të ketë të instaluar një Sistem të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit që plotëson kërkesat 

e standardit ISO / IEC 27001. Sistemi i zbatueshëm i sigurisë do të jet garancë në sigurinë, integritetin 

dhe konfidencialitetin e të dhënave / informacionit dhe verifikimit të identitetit të dërguesit në përputhje 

me nenin 122 paragrafi 3, neni 125 paragrafi 4-pika d), neni 125 paragrafi 8 dhe neni 140 i rregullores 

(BE) nr. 1303/2013. 

 

 

 

 

 

Gjatë përpunimit të informacionit, do të sigurohet mbrojtja e privatësisë të të dhënave personale të 

individëve dhe e konfidencialitetit të biznesit të personave juridikë. 

Përfitimi kryesor i transformimit të ri dixhital të proceseve dhe shërbimeve administrative do të jetë një 

përmirësim i dukshëm në efikasitetin e punës të nëpunësve , në uljen e shpenzimeve të tyre ditore, si 

dhe në monitorimin dhe kontrollin e plotë dhe të saktë të dokumentacioneve dhe informacione të 

ndryshme të ndërlidhura me statusin e zbatimit të projektet IPA në vendin tonë, si dhe procedurat e 

verifikimit të FLC dhe sinjalet e qytetarëve mbi parregullsitë referuar në Sistemin e Menaxhimit dhe 

Kontrollit të Programit miratuar sipas Nenit 23 të Rregullores (BE) 1299/2013. 
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