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Aktivitetet aktuale të Strukturës Operative të Organit Nacional brenda Programit 

Verifikimi i menaxhimit 

Sipas kërkesave të rregulloreve të BE-së, neni 23 (4) i Rregj. 1299/2013 dhe neni 125 (4) i Rregj. 

1303/2013, në këtë periudhë programimi (2014-2020), në kuptimin e programit të bashkëpunimit 

midis dy vendeve pjesëmarrëse me menaxhim të përbashkët, dhe bazuar në rregullat e procedurës 

të përshkruar në Sistemin e Menaxhimit dhe Kontrollit (MSC), të IPA II Programi Ndërkufitar "Greqi 

- Republika e Maqedonisë së Veriut" 2014-2020, çdo kërkesë e shfrytëzuesve të IPA-s, për 

emërimin e një kontrolluesi për FLC, miratohet me kohë nga Zyrtari i Financave dhe Kontrollit. 

Procedurat e aplikuara për FLC, i referohen verifikimit të menaxhimit për 25 tabelat e dorëzuara 

të fundit, me kostot e deklaruara për projektet e shfrytëzuesve të IPA-s, brenda tremujorit të parë 

të vitit 2021. Procesi i verifikimit të shfrytëzuesit të vetëm të projektit, siç rregullohet nga MSC, ka 

përfunduar brenda një periudhe maksimale prej 45 ditësh pune, nga data e paraqitjes së aplikimit 

nga shfrytëzuesi i IPA-s. Me digjitalizimin e ardhshëm të proceseve, për verifikimin e menaxhimit 

me përfshirjen në funksion të Modulit Informues, të instaluar në Ministrinë e Vetëqeverisjes 

Lokale, periudha e vlefshmërisë do të ulet të paktën për 60%. Më shumë informacion mbi 

funksionimin e sistemit dhe të dhënat statistikore të gjeneruara nga procesi i verifikimit të 

menaxhimit, do të paraqiten në numrin tjetër të gazetës elektronike, e cila është planifikuar të 

publikohet deri në javën e parë të korrikut të vitit 2021. 

 

Kontributi nacional 

Sipas rregullave të procedurave të përshkruara në Sistemin e Menaxhimit dhe Kontrollit (MCS) të 

Programit, për shfrytëzuesit nga territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut, kontributi 

nacional (15%) sigurohet nga buxheti nacional i Republikës të Maqedonisë së Veriut, dhe 

administrohet nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale. (Organi Nacional i Programit). 

Bazuar në të gjitha kontrollet administrative, nga struktura e caktuar operative, të gjitha kërkesat 

për pagesa, të marra në tremujorin e parë të vitit 2021, miratohen rregullisht nga Udhëheqësi i 

NA-së, i cili ka aprovuar Shërbimit të Kontabilitetit (SOZR) transferime të pagesave tek 

shfrytëzuesit përkatës, shuma të financimit nga 15%, në përputhje me sasinë e verifikuar dhe të 

vërtetuar të FLC-së, dhe të aprovuar nga Organi Drejtues. 
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Janar, 2021 

 

FLC Supervizioni 

FLC Raportet e ndjekjes për semestrin e dytë të vitit 2019, dhe semestrin e parë të vitit 

2020 

Bazuar në sistemin e themeluar të FLC-së, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe sipas 

procedurave të përshkruara në Aneksin 8.1, të Sistemit të Menaxhimit dhe Kontrollit, struktura 

operacionale e Organit Nacional dorëzoi informacione dhe të dhëna, për gjetjet e administratorit 

dhe kontrollet në terren të IPA projekteve, me qëllim të finalizimi të raporteve të MA-së, për 

Organin e Auditimit. Për planifikimin optimal të aktiviteteve të ardhshme, Nëpunësi i Kontrollit 

Financiar, në koordinim me kontrolluesin e FLC-së, të caktuar për projektin përkatës IPA (pas 

kontrollit të parë të FLC-së), i dorëzoi MA-së një orar për kontrollet në terren për semestrin e 

ardhshëm. Orari fillimisht miratohet nga Koordinatori (Udhëheqësi i Strukturës Operative). 

23 Shkurt 2021 

 

Raporti i vlerësimit të rreziqeve 

Vlerësimi specifik i rrezikut pas raportimit të një rasti të pretenduar të arregullsisë, 

tek një shfrytëzues i IPA-s (kontrolli në vendngjarje) 

Organi Drejtues i Programit, duke ndjekur raportin e raportuar nga Kontrolluesi i FLC-së "për një 

rast të pretenduar të parregullsive, për një shfrytëzues të projektit IPA", dhe në përputhje me 

hapat specifikë metodologjikë dhe kriteret treguese për hetimin e rastit, ka dorëzuar udhëzime 

për hetimet e vlerësimit të rrezikut në Organin Nacional dhe strukturën e caktuar operative. 

Qëllimi i hetimit ishte për të përcaktuar nivelin e ekspozimit ndaj rrezikut, duke marrë parasysh 

gjasat e fenomenit dhe ndikimit. Më pas, një ekip i vlerësimit të rrezikut i përbërë nga anëtarë të 

deleguar të Organit Nacional, e vizitoi në vendngjarje shfrytëzuesin e projektit IPA, në 23 Shkurt 

2021. 

Raporti i Organit Nacional, për Vlerësimin e Rrezikut në këtë rast u paraqit tek Organi Drejtues 

gjatë javës së parë të marsit viti 2021. 

Në përputhje me kërkesat e BE-së, dhe bazuar në përshkrimin e MCS-së të procedurave gjashtë-

mujore, të programimit të vlerësimit të rrezikut, Organi Drejtues, në koordinim me Autoritetin 

Kombëtar, ka zhvilluar një sistem për të hetuar dhe kryer procedurat e duhura në rastet e 

parregullsive të pretenduara ose reale dhe/ose mashtrim gjatë zbatimit të legjislacionit nacional, 

të të dyja vendeve dhe të Bashkimit Evropian. Organi Nacional siguron zbatimin e mekanizmave 

të kontrollit, dhe raportimit në përputhje me rregulloret e Komisionit (KE) 1303/2013 dhe 

447/2014. 
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19 Mars 2021 

 

Takimi i 7-të i Komitetit të Përbashkët të Monitorimit, i mbajtur në platformën ZOOM 

Me ftesë të Organit Drejtues të Programit, në marrëveshje me bashkë-kryesuesit, më 19 Mars, viti 

2021, Komiteti i Përbashkët i Monitorimit (JMC) i programit INTERREG IPA CBC "Greqi - Republika 

e Maqedonisë së Veriut  2014-2020", u takua online përmes platformës ZOOM, në takimin e 7-të 

të JMC-së. Në emër të Organit Nacional, Ministri i Vetëqeverisjes Lokale, z. GoranMilevski, si 

bashkëkryesues i Komitetit, në fjalën e tij përshëndetëse ua kujtoi pjesëmarrësve rëndësinë e 

takimit. Së pari, ai shprehu shqetësimin e tij në lidhje me situatën e paparë me pandeminë KOVID-

19, duke besuar se "gjithçka do të kthehet në normale" sa më shpejt që të përfundojë imunizimi i 

qytetarëve në të dy anët e kufirit, duke siguruar pjesëmarrësit se takimi i ardhshëm do të mund 

të mbahet në prani fizike. Zotëri Milevski i kushtoi vëmendje të veçantë rekomandimeve, nga 

raporti i Komitetit të Përbashkët Drejtues në lidhje me rezultatet e vlerësimit përfundimtar të 

projekteve nga thirrja e dytë. 

Më shumë informacion në lidhje me mbledhjen dhe vendimet e Komisionit mund të gjenden në 

ueb faqen e Programit në linkun vijues: 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/event/170_7th-Joint-Monitoring-Committee-meeting  

 

 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/event/170_7th-Joint-Monitoring-Committee-meeting
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Aktivitetet aktuale të Strukturës Operative të Organit Nacional brenda Projektit të 

Ndihmës Teknike, për zbatimin e Programit 

Janar, 2021 

 

Struktura operacionale e Organit Nacional, organizoi trajnim për të gjithë shfrytëzuesit e 

Info modulit 

Sipas Marrëveshjes së Shërbimeve të Zhvillimit të Info 

Modulit, dhe në përputhje me dispozitat e TOR-it, të 

përshkruara në Pjesën 3.5, u organizuan disa trajnime për të 

gjithë shfrytëzuesit e sistemit gjatë janarit të vitit 2021. 

Mbajtja e trajnimeve me prani fizike u refuzua nga Struktura 

Operative, për shkak të rrethanave të epidemisë KOVID-19, 

dhe rekomandimit të Qeverisë në përputhje me protokollin 

për organizimin e ngjarjeve gjatë pandemisë. Përndryshe, 

siç përshkruhet në TOR, 

në Pjesën 3.5, si opsion 

u vendos që të organizohen seanca online. Prandaj, Struktura 

Operative vendosi që së pari të arrihet marrëveshje e 

ndërsjellë, me të gjithë pjesëmarrësit duke i ftuar ata të 

plotësojnë një Pyetësor online, me hulumtime mbi opsionet e 

propozuara. Më shumë se 75% e të anketuarve thanë se kishin 

të ngjarë të merrnin pjesë në trajnimin në internet, në vend të 

ballë për ballë. Sipas rezultateve të hulumtimit, datat 25 - 27 

Janar (10:00 - 11:00) u konfirmuan për trajnimet e secilit prej 

grupeve të formuara veçmas, në varësi të arritshmërisë së 

secilit prej pjesëmarrësve. 

Grupet e trajnimit janë përmbledhur më poshtë: 

I. Dy sesione trajnimi për të gjithë shfrytëzuesit e Projektit IPA nga CfPP-ja e Parë, dhe për 

kontrollorët e FLC-së, dhe nëpunësit e JS-së, dhe antenat e ETCP-së në vend u kryen 

plotësisht (100%) online, në 25 dhe 26 Janar 2021. Shfrytëzuesit u drejtuan përmes mjeteve 

të platformës së aplikacionit, dizajni i së cilës është i lehtë për t'u përdorur, dhe gjithashtu 

u ndanë udhëzime për pyetje specifike në lidhje me mënyrën e hyrjes, fjalëkalimet e 

shfrytëzuesve për të hyrë në cilësimet e platformës së aplikimit, dhe çështje të tjera. 

II. Një sesion i veçantë trajnimi me prezencë personale, i realizuar vetëm për strukturën e 

caktuar operative të NA-së, në 27 Janar 2021. Trajnimi u bë individualisht për secilin 

shfrytëzues në mjediset e Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale. Në përgjithësi, trajnimi mbi 

strukturën operative të parashikuar u krye me 70% prani personale dhe 30% online  

(përmes internetit). 
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III. Trajnimi për shfrytëzuesit e IPA-s, nga CfPP Dy, do të kryhet gjithashtu brenda seminarit 

të menaxhimit financiar, i cili është planifikuar të zhvillohet gjatë vitit 2021. 

Pas përfundimit të trajnimeve (I dhe II), u krye një test i plotë për pranim nga shfrytëzuesi, testimi 

i konfigurimit dhe testimi i stresit dhe ngarkesës. Protokolli për pranimin e sistemit u nënshkrua 

nga Organi Nacional. Për shkak të rrethanave të shkaktuara nga pandemia në këtë periudhë, 

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale (Autoriteti Kontraktues) aprovoi kërkesën për zgjatjen e 

kontratës së shërbimit të "Intek Sisteme", nga Shkupi (Kontraktori) për maksimum një muaj, gjë 

që e lejoi ofruesin e shërbimit ti përfundonte punët dhe obligimet e mbetura sipas kontratës. 

Dorëzimi i sistemit u bë në ambientet e Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale në 12 mars 2021. 

Zyrtarisht, sistemi do të vihet në funksion posa të futen të dhënat e përditësuara të projektit IPA, 

nga Thirrja e Parë. 

23 Shkurt 2021 

 

Vizita e parë jozyrtare e Strukturës Operative të Organit Nacional, në Zyrën e 

Antenës JS në Manastir 

Më 23 shkurt 2021, stafi i caktuar i Strukturës Operative të 

Organit Nacional, bëri një vizitë të parë jozyrtare në Zyrën 

Antenë të Sekretariatit të Përbashkët në Manastir. Ata u 

mirëpritën ngrohtësisht nga nëpunësi i Antenës, dhe kolegu 

i tij i ri, nëpunës i mbikëqyrjes dhe kontrollit, i cili është i 

vendosur në të njëjtat ambiente. Vizitorët u njohën 

shkurtimisht me punën e Antenës në Manastir, duke theksuar 

rëndësinë e zyrës së parashikuar për zbatimin e strategjisë së 

komunikimit të programit, dhe mbi të gjitha me fokus në 

mbështetjen e dhënë për shfrytëzuesit e projektit IPA, në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut. Vizitorët gjithashtu 

patën mundësinë të shohin funksionalitetin e zyrës pas 

prokurimit dhe instalimit më të fundit të pajisjeve të TI-së, 

për nevojat e nëpunësit të mbikëqyrjes, si dhe mobilieve dhe 

karrigeve të zyrës, kuzhina e vogël dhe sendet tjera të 

nevojshme (kutia e ndihmës së shpejtë, aparati zjarrfikës dhe 

dritat e zëvendësuara të zyrës). 

Pas takimit të shkurtër të veçantë, me nëpunësin e monitorimit, mysafirët vazhduan sipas agjendës 

së planifikuar me një hetim në vend ngjarje për rastin e raportuar, për parregullsi të dyshuara të 

një shfrytëzuesi të IPA-s, në Manastir. 
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Verifikimi i 5-të i FLC-së, i kostove të projektit të TA-së, për periudhën janar 2020 - shkurt 

2021 

Aktivitetet e mbuluara nga Ndihma Teknike financohen 

sipas planit të përgjithshëm buxhetor shumëvjeçar të 

TA-së, për vitin 2020 dhe në përputhje me ndryshimin 

e fundit të buxhetit të miratuar nga JMC. 

Dorëzimet/aktivitetet e bëra nga kategoritë e 

pranueshme korrespondojnë me nevojat dhe 

aktivitetet e projektit, të miratuar me ndryshimin e 

fundit nga 27 prilli, 2020 dhe u zbatuan në periudhën 

të cilës i referohen. Shpenzimet e bëra u paraqitën në tabelë të shpenzimeve, që mbulojnë 

periudhë prej 14 muajsh, d.m.th. nga 1 janari 2020 deri më 3 mars 2021. 

Sipas manualit të projektit TA, plani shumëvjeçar i buxhetit për vitin 2021, do të përshtatet me 

nevojat e programit në përputhje me aktivitetet e projektit TA, të parashikuara për periudhën e 

ardhshme nga viti 2021. Kërkesa për ndryshim nga Organi Nacional do të pasojë menjëherë, posa 

të konfirmohen kostot e deklaruara të fundit. 
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