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ПЛАНИРАНА НАБАВКА 2022 

ОПИС 
Единечна 

цена без ДДВ 
ДДВ 
% 

Единечна 
цена со ддв 

кол. 
Вкупна Цена 

со ДДВ 

1. Конфигурација десктоп компјутер           

  35.122 ден. 5% 36.970 ден. 6 221.820 ден. 

2. MONITOR           

IPS 24" Monitor with usb HUB 9.500 ден. 5% 10.000 ден. 3 30.000 ден. 

3. NAS URED           

HDD External 3.5" 8TB Ethernet NAS  
Storage  20.500 ден. 18% 25.000 ден. 1 25.000 ден. 

4. NVME DISKOVI           

SSD M.2 500GB PCIe 3.0 x4 3.990 ден. 5% 4.200 ден. 8 33.600 ден. 

5. ECC MEMORIJA 16GB           

  7.600 ден. 5% 8.000 ден. 2 16.000 ден. 

6. PSU Napojuvanje           

Power Supply 500W, ATX 12V v2.31, 8A, 
SATAx4, 100-240V, 50-60Hz, 86%, 80 Plus 
Bronze 2.132 ден. 18% 2.600 ден. 4 10.400 ден. 

7. SWITCH           

Switch 5port Gigabit Desktop 820 ден. 18% 1.000 ден. 4 4.000 ден. 

8. HDD           

HDD 3.5" 4TB  SATA3 256MB 5.043 ден. 18% 6.150 ден. 2 12.300 ден. 

VKUPNO TOTAL:       353.120 ден. 

 



ПЛАНИРАНА НАБАВКА 2023 

ОПИС 
Единечна 

цена без ДДВ 
ДДВ 
% 

Единечна 
цена со ддв 

кол. 
Вкупна Цена 

со ДДВ 

1. Конфигурација десктоп компјутер           

  35.150 ден. 5% 37.000 ден. 5 185.000 ден. 

2. MREZEN PRINTER           

  38.000 ден. 5% 40.000 ден. 1 40.000 ден. 

3. СКЕНЕР           

  38.000 ден. 5% 40.000 ден. 2 80.000 ден. 

4. NVME DISKOVI           

SSD M.2 1000GB PCIe 3.0 x4 9.500 ден. 5% 10.000 ден. 4 40.000 ден. 

VKUPNO TOTAL:       365.000 ден. 
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Strategjia e TIK-ut 2022-2023 

 

 

 

           Hyrje 

 
Teknologjitë e informacionit dhe të komunikimit pa dyshim kanë ndryshuar mënyrën e 

jetesës: mënyrën se si punojmë, mënyrën se si e udhëheqim biznesin, mënyrën se si 

komunikojmë, se si shfrytëzojmë kohën tonë të lirë, si i marrim informacionet e tona. 

Teknologjitë e reja na paraqesin një sërë mundësish dhe zgjedhjesh. Ato na mundësojnë 

qasje të shërbimeve 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë nga shtëpitë tona, na mundësojnë 

bashkëveprim, dhe  e shkurtojnë kohën e nevojshme për përfundimin e shërbimeve disa 

orë ose ditë në disa momente, me një fjalë na lehtësojnë jetën. 

 
Jemi dëshmitarë të zhvillimit të shpejtë të teknologjive të informacionit dhe komunikimit 

në botë. Maqedonia ka mundësi të madhe për t'iu bashkuar këtij zhvillimi me hapa të 

shpejta dhe me strategji të  qartë dhe qëllim të përcaktuar. 
 

Zhvillimi i teknologjive të informacionit dhe të komunikimit nga ana e tij ka 

kontribuar në rritjen e cilësisë së jetesës së qytetarëve. Zhvillimi i vazhdueshëm dhe 

investimi në TIK do të stimulojë zhvillimin e bizneseve të qëndrueshme dhe do të 

zvogëlojë  shpenzimet të bërit biznes, gjë që sigurisht do të ndihmojë Maqedoninë e 

Veriut të gjejë vendin e saj në zhvillimin ekonomik global. TIK-u përpiqet të lidhë 

informacionin për shërbim më të mirë ndaj qytetarëve. Ai luan rol kyç në procesin e 

të mësuarit, u siguron punonjësve mjetet që u nevojiten për të ofruar shërbime në 

mënyrë efektive dhe mbështet proceset demokratike në shoqëri. TIK-u paraqet një 

nga shtytësit më të fortë të zhvillimit ekonomik. Vlerësohet se 40% e rritjes së 

produktivitetit në BE është për shkak të TIK-ut. 
 

Përdorimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit rrit efikasitetin dhe 

efektivitetin e punës. Përdorimi i paketave të reja softuerike së bashku me harduerin 

e fuqishëm dhe pajisjet e përshtatshme të rrjetit redukton çmimin e përgjithshëm të 

shërbimeve, duke e bërë qasjen në to më të thjeshtë dhe më të shpejtë. Në të njëjtën 

kohë rritet dukshmëria dhe kontrolli në vetë proceset e punës. 
 

Investimi në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit nuk duhet të shihet si 

shpenzim i mjeteve financiare, por si investim që nga ana e tij do të sjellë kthimin e 

investimit pas një periudhe të caktuar kohore.
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Vizioni, misioni, qëllimi 
 
Vizioni - organi efikas dhe transparent 

Misioni - përdorimi optimal i teknologjive të informacionit dhe komunikimit në punën e 

përditshme të organit 

- Pajisjet teknike dhe fuqizimi organizativ i trupit 

- 24/7 qasje deri te informacionet 

- Ulja e shpenzimeve për punë  

- Harmonizimi me kuadrin ligjor 

- Zbulimi dhe mbrojtja nga programet malicioze dhe spam 

- Siguri në përdorimin e TIK-ut 

- Mundësi për punë nga lokalitet i largët (remote Access) 

- Forcimi i kapacitetit të organit  

- Infrastruktura e TIK- ut që mund të përmirësohet lehtë (e shkallëzueshme), e pavarur 

nga prodhues ose furnizues  

- Kompletimi dhe përmirësimi i infrastrukturës së TIK-ut  

- Mirëmbajtja e infrastrukturës ekzistuese të TIK-ut 

- Rritja e kapaciteteve, njohurive dhe aftësive të punonjësve përmes përmirësimit të 

vazhdueshëm të njohurive  

Rishikimi në kuadër ligjor 

Edhe pse ekzistojnë numër i madh ligjesh dhe rregullash të cilat kanë lidhje direkte me 

TIK-un, për shkak rëndësisë së tyre dhe urgjencës në zbatim do të rishikojë kryesisht dy 

ligje edhe atë:  

Ligji i Mbrojtjes së të Dhënave Personale (*) (Gazeta zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut nr. 42/20) 

- Rregullore për masat teknike dhe organizative për siguri dhe mbrojtje për 

përpunimin e të dhënave personale (Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut nr. 248/21) 

Në lidhje me ligjin për mbrojtje të të dhënave personale ka disa rregulla të cijat janë 

obligative dhe akte të caktuara të cilat duhet t’i përpunojmë që t’i kemi si organ. 

1. Plan për krijimin e sistemit teknik dhe masat organizative për mbrojtje të 

fshehur dhe mbrojtje të përpunimit të të dhënave personale 

2. Akt për masat teknike dhe organizative për mbrojtje të fshehur  dhe 

mbrojtje të përpunimit të të dhënave personale. 

3. Rregulla për përcaktimin e detyrave dhe përgjegjësive të shfrytëzuesve 

gjatë përdorimit të dokumenteve dhe TIK pajisjes  

4. Rregulla për raportimin, reagimin dhe sanimin e incidenteve.
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5. Rregullat për mënyrën e krijimit të kopjes rezervë, arkivimit dhe ruajtjes, si dhe për 

kthimin e të dhënave personale të ruajtura.  

6. Rregulla për mënyrën e shkatërrimit të dokumenteve, si dhe për mënyrën e shkatërrimit, 

fshirjen dhe pastrimin e mediave. 

 

Ligji i Menaxhimit Elektronik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 58/119) 

- Rregullore për standardet për ndërveprueshmërinë e magjistrales informative të Maqedonisë dhe standardet 

e rregullat për sigurinë e sistemeve informative për përpunimin e të dhënave në formë elektronike dhe 

standardet e rregullat për sigurinë e sistemeve informative të cilat përdoren nga organet për komunikim 

nëpërmjet rrugës elektronike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut Nr. 175/20)  

 
 

Rregullat e këtij ligji janë të rëndësishme për bashkëngjitjen e ardhshme të projektit të 

ndërveprueshmërisë, e ashtuquajtur mjedisi i vetëm për shkëmbim e Ministrisë së Shoqërisë 

Informatike.   

Me qëllim të përmbushjes të këtyre rregullave, është e nevojshme të caktohet person përgjegjës 

për sigurinë e informacionit (OBIS - Përgjegjës për sigurinë e sistemit të informacionit), 

përpunimin e akteve të brendshme (politikë për sigurinë e sistemit të informacionit, udhëzimi për 

zbatimin e politikës së sigurisë, harmonizimin e sigurisë së brendshme ISO 27000 familja e 

standardeve, kontrolle dhe testime të brendshme dhe të jashtme të sigurisë, etj.)  

Struktura e Njësisë së teknologjive të informacionit dhe të komunikimit 

Në pajtim me Rregulloren e organizimit të brendshëm të Sekretariatit të Legjislacion me 

numër arkivor 01-4195 / 5 datë 25.10.2019 dhe Rregulloren e sistematizimit të vendeve të 

punës të Sekretariatit të Legjislacionit me numër arkivor 01-4193 / 6 datë 25.10.2010. u 

formua Njësia e teknologjive të informacionit dhe të komunikimit. Për momentin, në njësi ka 

dy punonjës që kryejnë punë në fushën e TIK-ut. Aktivitetet e njësisë janë në drejtim të 

menaxhimit, mirëmbajtjes dhe mbështetjes së mjeteve  të TIK-ut dhe përdorimin e tyre. 

Njësia ju ofron mbështetje punonjësve në kryerjen e detyrave të tyre me sigurimin pa pengesë                                                                                          

të punës së printerëve, internetit, burimeve të brendshme, si: bazat e të dhënave, serverët,       

kompjuterët e përdorur nga punonjësit, infrastrukturën e rrjetit, centralin telefonik, sistemin e 

regjistrimeve gjatë orarit të punës, videon. sistemi i mbikëqyrjes. Punonjësit në njësi çdo ditë   

asistojnë  në zgjidhjen e problemeve softuerike dhe harduerike, përgatitin raporte, krijojnë 

strategji, marrin pjesë në komisione etj. 
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           Parakushtet, kufizimet, kërcënimet 
 

Çmime të pranueshme për harduerin, softuerin dhe komunikimet elektronike janë bazë e mirë për 

realizimin e projekteve të parashikuara në këtë TIK strategji. Buxheti adekuat si dhe mbështetja 

dhe mirëkuptimi nga personat udhëheqës, si dhe ngritja e vazhdueshme dhe trajnimi shtesë i 

punonjësve në Njësinë e teknologjive të informacionit dhe komunikimit, janë elemente thelbësore 

të nevojshme në realizimin e synimeve të përcaktuara. 

 

Kufizimet kryesore vijnë nga mungesa e mjeteve financiare dhe mungesa e trajnimit të duhur për 

punonjësit në Njësisë teknologjike të informacionit dhe të komunikimit, frekuentimi i kurseve të 

duhura të IT (administrim i bazës së të dhënave, administrimi i serverëve, virtualizimi, siguria e 

sistemeve, siguria kibernetike, zhvillimi në internet. ) me qëllim njohjen me teknologjitë e reja dhe 

zbatimin e tyre në Sekretariatin e Legjislacionit. Këtu nuk duhet harruar motivimi i punonjësve që 

kryejnë detyrat e përditshme të punës, duke theksuar rëndësinë dhe domosdoshmërinë e krijimit të 

mjedisit adekuat të punës. 

Plani i veprimit i paraqitur në këtë strategji, pesha dhe kompleksiteti i aktiviteteve si dhe dinamika 

e realizimit të tyre, është vërtet ambicioz dhe i njëjti mund të realizohet vetëm nëse plotësohen të 

gjitha parakushtet e mësipërme, nëse ka mbështetje nga menaxherët dhe sigurisht nëse në 

periudhën të cilës i referohet Strategjia nuk shfaqen dhe vendosen aktivitete dhe detyrime të 

paparashikuara apo të papërshtatshme për personat TIK në AK, të cilat nuk janë marrë parasysh 

me këtë dokument.   
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Projektet afatmesme  
 

 

Projekti 1 Harmonizimi me ligj për mbrojtjen e të dhënave personale  

Përshkrimi i projektit Përgatitja e akteve dhe rregulloreve të nevojshme, përcaktimi dhe vendosja e 

masave dhe kontrolleve të nevojshme, vendosja e mjeteve dhe aplikacioneve 

softuerike, revizionet dhe raportet e rregullta. 

Drejtimet strategjike • Përmbushja e obligimeve ligjore 

• Rritja e sigurisë së sistemit TIK-ut në OBSH  

• Rritja e sigurisë, mbrojtja e privatësisë së të dhënave personale 

Rezultatet e pritshme • Mekanizma dhe procedura të qarta për mbrojtjen e të dhënave 

personale  

• Rritja e sigurisë dhe zvogëlimi i rrezikut të derdhjes së të dhënave 
personale 

• Përmbushja e obligimeve ligjore  

Faza 1 Faza 1 do të mund të përbëhet nga përpunimi i komponentëve 1 deri 6 

Burimet njerëzore Bashkëpunëtor i lartë 

Faza 2 Faza 2 do të mund të përbëhet nga përpunimi i komponentëve 1 deri 6 

Burimet njerëzore Bashkëpunëtor i lartë, këshilltar 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPONENTËT 

 

Komponenti 1 

Plani për krijimin e sistemit të  masave teknike dhe 

organizative për sigurimin e fshehtësisë  dhe mbrojtjen e 

përpunimit të të dhënave personale. 

 

Komponenti 2 

Akti për masat teknike dhe organizative për sigurimin e 

fshehtësisë dhe mbrojtjes së përpunimit të të dhënave 

personale. 

 

 
Komponenti 3 

 

Rregulla për përcaktimin e detyrave dhe 

përgjegjësive të përdoruesve gjatë përdorimit të 

dokumenteve dhe pajisjeve TIK. 

 
Komponenti 4 

Rregullat për lajmërimin, reagimin dhe sanimin e 

incidenteve  

 

Komponenti 5 

Rregulla  për mënyrën e bërjes kopje rezervë, arkivim 

dhe ruajtje, si dhe përsëritjen e rikthimit së të dhënave 

personale të ruajtura. 
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Komponenti 6 

Rregullat për mënyrën e shkatërrimit të dokumenteve, si 

dhe mënyrën e shkatërrimit, fshirjes dhe pastrimin e 

mediave  

Rreziqet • Ndërprerja e mbështetjes së menaxhimit të lartë 

• Financa jo të mjaftueshme 

• Shkelje e sigurisë së informacionit të sistemit 

• Mosrespektim i politikave të sigurisë të vendosura paraprakisht 

Treguesit e suksesit • Plotësimi i dispozitave të Rregullores së ZSHR-së    

Faktorët kryesorë për realizim 

Burimet njerëzore • TIK të punësuar KS 

• DMDh P 

• Zyrtar për mbrojtjen e të dhënave personale 

   Parakushtet • Sigurimi i trajnimeve adekuate në fushën e mbrojtjes së të dhënave 
personale 

• Sigurimi i trajnimeve adekuate në fushën e sigurisë kibernetike dhe 
mbrojtjes së sistemeve kompjuterike 

• Bashkëpunimi me zyrtarin e mbrojtjes së të dhënave personale në KS  

 

 

                 Sistemi i zbulimit dhe parandalimit të ndërhyrjeve në rrjet (IDS / IPS)  

Projekti 2 Sistemi i zbulimit dhe parandalimit të ndërhyrjeve në rrjet (IDS / IPS) 

Përshkrimi i projektit • Krijimi i sistemit për zbulimin dhe parandalimin e sulmeve në rrjet 
që do të kryente zbulimin dhe parandalimin në kohë reale. 

• Sistemi duhet të bazohet në softuer të lire 

• Do të zbatohet zbulimi dhe parandalimi i sulmeve të rrjeteve të 
njohura 

• Vendosja e rregullave të përshtatshme 

Rezultate të pritshme • Zvogëlimi i numrit të sulmeve në rrjet 

• Rritje e sigurisë së përgjithshme të sistemit të informacionit të 
ZK-së 

• Mundësi për veprim reaktiv 

Resurse njerëzore Bashkëpunëtor i lartë, këshilltarë 

Treguesit e suksesit • Sistem i zbatuar për zbulimin dhe parandalimin e sulmeve në 
rrjet 
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• Numri i ndërhyrjeve të zbuluara dhe të parandaluara  

Parakushtet • Harduer i përshtatshëm në të cilin do të punonte sistemi  

 

Krijimi i sigurt i bibliotekës së softuerëve - DML, krijimi i sistemit të 

mesazheve të fshehura 

Projekti 3 Krijimi i bibliotekës së sigurt të softuerëve - DML -  

Përshkrimi i projektit Krijimi i bibliotekës të sigurt softuerësh ku do të ruhen paketat softuerike të 

ligjshme dhe të licencuara, versione të ndryshme të paketave softuerike, 

skedarët e konfigurimit,  mesazhet (imazhet e diskut). Softueri që do të ruhet 

në këtë bibliotekë  paraprakisht do të testohet nga skedarët  dashakeq . Qartë 

do të përcaktohen Rregullat e qasjes në këtë bibliotekë, mënyrat e kopjimit 

dhe mbrojtjes së të dhënave ndërsa të dhënat në të janë në heshtje do të 

kodohen me enkriptim AES 128 enkriptim i rëndësishëm. U sigurua qasje në 

distancë në bibliotekën e softuerit. Biblioteka rregullisht do të përditësohet dhe 

përmirësohet. Çdo paketë softuerike para se të instalohet  në të njëjtën do të 

testohet. Për çdo paketë, përveç skedarëve të instalimit, do të ruhen udhëzime 

dhe  përshkrime të funksionaliteteve. 

Drejtimet strategjike • Qasje më të lehtë dhe më të sigurt në 

bibliotekë dhe pakot softuerike 

Rezultatet e pritshme • Punë më efikase e punëtorëve të TIK-ut  

• Zvogëlimi i kohës i nevojshëm për implementimin dhe 
konfigurimin e vendimeve  të softuerit 

 

Rreziqet • Mungesa e harduerit të përshtatshëm 

• Mungesa e licencave softuerike 

Treguesit e suksesit • Numri i paketave softuerike, skedarët e konfigurimit, imazhet e 
vendosura në bibliotekë 

• Numri i qasjeve në bibliotekën e softuerit  

Faktorët kryesorë për realizimin 

Burimet e financimit Buxheti KS 

Resurset njerëzore Bashkëpunëtor i lartë 
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Parakushtet • Sigurimi i mjeteve financiare 

• Sigurimi adekuat i softuerit dhe harduerit 

• Sigurimi fizik i lokacionit 
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Furnizimet e realizuara 2015 - 2017 

Faza 1: Sistemi  i kthimit  dhe rezervimit të të dhënave në modalitetin Hot Swap (NAS Storage-

Linux Based) i realizuar në vitin 2015. 

8112/16 Drives 

 

Faza 2: Përmirësimi i rrjetit ekzistues ( furnizimi I 48 port Switch) i realizuar në vitin 

2015 
 

 
 

 
 

   

USB HDO 

us• 
   

 
 
 

Workstation W,cirkstation Work1tation WorJc.station 

 
 

Faza 3: Sistemi i mbikëqyrjes- i realizuar në vitin 2015  
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Faza 4: Sistemet UPS – të furnizuara vitet 2015, 2016, 2017  

    Faza 5: U përpunua ueb faqja e Sekretariatit, arkivi i bazuar  ueb, biblioteka e bazuar  

ueb, rregullorja e bazuar ueb dhe sinkronizimi me zgjidhjet lokale të bazuara ueb 

 
 

Karakteristikat teknike 
 

Sistemi i ruajtjes së të dhënave me karakteristika minimale  

Gjenerimi i serverit të procesorit me 4 bërthama / 8 fije/ 8 MB cache / 3,3 Ghz 

Memorie pune 16 GB DDR3 (zgjerimi deri në 32 GB) 

Kontrollues i integruar me procesorin e vet (mbështetje makinerie) për menaxhimin e diskut me mbështetje për RAID 0,1, 5, 

10, 50 për disqe ЅАЅ / SАТА  disqe me transfer бGВрѕ 

Disku i fortë 5x 2000 GB prizë e nxehtë transferimi 

bGVrz Disk i sistemit special 120 GB Disku në gjendje 

Përshtatës grafik me mbështetje për KVM-over-LAN 

Këllëf për montim në raft të caktuar me dimensione 2U dhe mbështetje për instalimin e 8 disqeve hot-swa3.5" 

Të instaluar 2 adapterë rrjeti me  shpejtësi transferimi prej lGbps për përshtatës 

Mbështetje e integruar për menaxhimin e sistemit nëpërmjet instalimit shtesë të rrjetit (IPMI v2.0 dhe KVM-over-LAN mbështetje) 

Tastierë dhe maus nga i njëjti prodhues i sistemit 

 
Licencon sistemin operativ të hershëm të serverit Windows 64bit i riinstaluar dhe i përfshirë rikuperimin nga prodhuesi i 

sistemit 

 

 

1x 22" Led Monitor FullHD - Monitorimi i rrjetit, pjesë e fazës së 2-të 
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5 х UPS 2000VA w/ AVR, RFI Filter, Surge Protection, USB, Те!. prot. – Pjesa nga faua e 5-të 

1х 250 Gb, Solid State Drive Pro - Konfigurime që do të punojnë në sistem dhe ngritja e tyre e përshpejtuar  

1 х 120 Gb, Solid State Drive Pro – Kopje nga sistemi 

2 х Wireless Dual Band Smart WiFi - Zgjerimi i rrjetit me valë në të gjitha vendndodhjet në SL 

1 х Switch 48port 10/100/1000 Metal, Rack mountable, Web Config – faza e 2-të 

2 х Graphic Card 2Gb - enxhin grafik për video mbikëqyrje në fazën e tretë 

5 х РС Brand Name iЗ, 4gb Ram, 500 Gb Hard Disk, Optical Drive, - kompjuter rezervë në SL 

 
 

3 х kamera, 1 х DVR, 1 х ПВ Hard Disk 
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Furnizimet e realizuara 2018-2019  

Si pjesë e strategjisë për zëvendësimin e njëpasnjëshëm të infrastrukturës së vjetër të TI-së me 

pajisje të reja dhe më bashkëkohore ndërsa me qëllim rritjen e efikasitetit të punonjësve në 

Sekretariatin e Legjislacionit, gjatë viteve 2018 dhe 2019 janë bërë këto furnizime: 

1. Furnizimi i serverit Rack me Windows Server 2016 dhe 30 CAL  licenca 

për qasje të klientit 

Për shkak të vjetërsimit të një prej serverëve, i cili ishte Domain Controller dhe në të ishte 

instaluar Active Directory, i cili kishte funksionin e serveri DNS, lindi nevoja për  tu 

furnizuar me server me karakteristikat e mëposhtme: 

 Një procesor me frekuencë së paku 4 GHz dhe memorie të plotë prej 8 MB 

 

- 4 fizike dhe minimum 8 bërthama logjike 

- 16 GB memorie DDR4 

- 2 disqe SSD me kapacitet së paku 250GB 

- 4 disqe HDD me kapacitet lTB 

- Microsoft Windows Server 2016 me 30 

CAL  licenca  të klientëve 

 
 

Me furnizimin publik në 2019, u furnizuar serveri i ri dhe në të u transferua domeni i SL i të 

njëjtit 

2. Kompjuterët personal 

Furnizimi i 5 kompjuterëve personal me karakteristikat e mëposhtme: 

- Katër bërthama; 3 GHz; 4 Mb (Cache) 

- 8GB DDR4 

- 500GB HDD 

- Windows 10 Professional Sistemi operativ  

 
Në furnizimin publik të vitit 2018 janë furnizuar 3 kompjuterë personal, në vitin 2019 janë 

furnizuar 2 kompjuterë personal. 

3. Monitorë 

Furnizimi  i 10 monitorëve me karakteristikat minimale në vijim: 

- Minimumi: 23" Diagonalja e moritorit 

Minimum rezolutë 1920 х 1080, 

- IPS LED lloji i panelit, (ana e të pamurit178/178) 



Strategjia e TIK-ut 2022-2023 

Njësia e Informacionit të Teknologjive dhe Komunikimit 

 

14 

 

 

- ndriçim minimum 250 cd/ m
2
, 

contrast më së paku 1000:1, 

- hyrje: minimum lxVGA; minimum lx DVI ose HDMI 

Me furnizimin publik në 2018 janë furnizuar 5 monitorë LG 24" 24MP48HQ-P, ndërsa në 2019 janë 

furnizuar 2 monitorë LG 24" 24MP48HQ-P 

4. Furnizimi i printerit 

Blerja e një printeri laser rrjeti monokrom me karakteristikat e mëposhtme:  

- Toner për minimum 8000 kopje 

- Shpejtësia minimale 30 faqe në minutë  

- Rezolucioni i printimit minimum 1200 x 1200 dpi 

procesor me frekuencë minimum 800 Mhz  

- Memoria intere minimum 512 МВ 

- Vëllimi i rekomanduar mujor i printimit prej minimumi j 8000 faqe me  mbulim fletësh prej 

5%, 

Në furnizimin publik në 2018 është furnizuar printer НР LASERJET М607 në 2018 

 

5. Mbushjet për РС 

Për sigurimin funksionimin pa pengesë të kompjuterëve në Sekretariat, është planifikuar ndryshim i 

5 furnizimeve problematike me energji të PC-ve ekzistuese me këto karakteristika: 

- Minimum 500W, АТХ 20+4 pin, 100-240 V, 8-4А, 60-50 Hz, 80 Plus Bronze, 85% 

Në furnizimet publike në 2018 janë furnizuar 3 mbushës nga 500W në 2018  

 

6. UPS Pajisjet për mbushje të pandërprerë  

Për përdorim me serverin e ri është planifikuar furnizimi i 1 UPS me karakteristikat minimale të 

mëposhtme: 

- Minimumi i fuqisë nominale: ЗОООVA/2400W 

Tensioni i vlerësuar i hyrjes: 230V±20% 

- Bateria: minimum lx12V9Ah 

- Konektorët dalës: minimum 4 х Schuko 

Në furnizimin publik në 2017 është furnizuar UPS ЗОООVА W/ AVR LCD SURGE PROTECТION. 

 

7. Mausi për РС-а (10 copë) 

 
        Për shkak të harxhimeve të mausëve që janë në përdorim, janë furnizuar 10 maus të rinj në vitin 2018.
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8. Tastiera  (10-20 copë) 

 Për shkak të harxhimeve të tastierave që janë në përdorim, janë furnizuar 5 tastiera të reja në vitin 

2018.  

 

9. Kartela për USB 3.0 të PCI-Express 

Për shkak të problemit me portat USB në disa kompjuterë, në vitin 2018 janë furnizuar 3 kartela USB 3.0 PCI-

Express interfejs në vitin 2018. 

11. USB memoriet 

Në vitin 2018 janë furnizuar 2 memorie me nga 8GB. 

 

Furnizime të realizuara në vitin 2020 

1. Printer rrjeti CANON i-SENSYS LBP351x - 2 copë 

2. Konfigurimi i desktop komjuterit  - 2 copë 

3. 24" Dell U2415 FHD IPS - 2 copë 

4. UPS Pajisja me ngarkim të pandërprerë (rackmountable) NETYS PR RT, NPR-2200-

RT 2200VA/1800W - 1 copë 

5. UPS Pajisja me ngarkim të pandërprerë NETYS PE,NPE-1000-LCD 

lO00VA /600w - 1 copë 

6. М.2 SSD memorje М.2 SAMSUNG NVMe 970 EVO PlusS00 GB PCie - 3 copë 

 

 

Furnizimet e realizuara për vitin 2021  

1. Konfigurim transfer I kompjuterit НР 15-dy1971cl -1 copë 

2. Konfigurime desktop kompjuter – 4 copë 

3. MONIТOR 24 АОС 24Pl - 4 copë 

4. SSD External Sandisk Extreme lTB - 2 copë 

5. 48 porta- Switch Manageable, Smart, Rack Mount, SFP Modul - 1 copë 

6. Kufje me mikrofon- 10 copë
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Rishikimi i gjendjes momentale me teknologjinë 

informative-komunikuese  

Në lidhje me softuerin i cili përdoret në Sekretariatin e Legjislacionit, kryesisht bazohet në paketat 

softuerike të Microsoft-it, por përdoren edhe  zgjidhje softuerike Open Source, si dhe aplikacione 

të zhvilluara interne të bazuara ueb. 

Softuert e serverëve 

 

Në serverin e parë aktiv {Supermicro 813MFTQC-R407CB-1U shasia, CPU Server 8- 

Core Xeon ES-2620V4{2.1 GHz, 20M Cache, LGA2011-3, 16GB DDR4-2666 

RDIMM, 2019) është instaluar sistemi operativ i serverit Microsoft Windows Server 

Standard 2016 + 30 licencat CAL të përdoruesve. Këtij serveri i është caktuar roli 

Active Directory, plotësuese në të ka të ngritur makinë në të cilën janë përveç kësaj, 

në të është instaluar një makinë virtuale që interpretohen programet e-rregullore dhe 

kontrollë në qasjen e të punësuarve në institucion.  

Serverit të dytë aktiv {SuperMicro Rackmount Intel Xeon E3-1231 V3 3.4Ghz Quad Core, 

8GB DDR3, 120GB SSD, 2000GB HDD) është instaluar sistemi operativ i serverit 

FreeNAS Open Source dhe vepron si një pajisje NAS në të cilën rrjeti ndanë hapësirën e 

ruajtjes. Lokacioni më i përdorur i rrjetit me rëndësi të jashtëzakonshme është 

GlavenFolder me të gjitha dokumentet që janë të rëndësishme për punën e institucionit. 

Softueri në kompjuterët personal 

 
 

Në 29 kompjuterë desktop dhe 4 kompjuterë laptop është instaluar Windows 10 

Professional me version të para instaluar nga operatori ekonomik që ka porositur 

kompjuterin adekuat. Për shkak se Microsoft lejon përmirësim falas nga Windows 7 në 

Windows 10, të gjithë kompjuterët me licenca Windows 7 janë transferuar në Windows 

10. Këta kompjuterë personal janë në gjendje aktive, por ka edhe kompjuterë që aktualisht 

nuk përdoren për shkak të konfigurimit të tyre, sepse ato janë karakteristika më të dobëta 

dhe nuk mund të  punojnë programet e reja (E-Qeveri e-rregullore, DMS). 

Kompjuterët që nuk janë në funksion për shkak të performansave të dobëta janë të 

licencuara me Windows ХР Service Pack 3. 

- Softveri i klientit 

Në secilin kompjuter personal është i instaluar konfigurimi standard i softuerit të 

mëposhtëm të përdoruesit.  
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Net Framework 3.5 dhe 4.0 

 
− Adobe Acrobat Reader 

− Јava Runtime 

Chrome Browser 

− WinRar softuer për punë me skedarë të arkivuar  

− Zgjidhje antivirus 

− Pako Microsoft Office Outlook Messenger 

− Softueri për incizim (Ashampoo) Antivirus NOD32 

 
1. Sistemi i regjistrimit të kohës së punës 

Përdoret sistem regjistrimi i kohës së punës që është migruar plotësisht në teknologjinë IP, sistemi 

është testuar në të gjitha sistemet operative të mundshme nga Microsoft. Softueri është tërësisht në 

gjuhën maqedonase, ka udhëzime për administrimin dhe konfigurimin e vetë sistemit dhe 

udhëzimet e përdoruesit për gjenerimin e raporteve dhe futjen e punonjësve të rinj, si dhe për 

funksione të caktuara për gjenerimin e raporteve që mund të përdoren nga vetë sistemi. Sistemi 

funksionon në versionin Klient të bazës së të dhënave Oracle. Sistemi kishte garancion 12-mujorë 

për pajisjet dhe mbështetje për vetë softuerin, i cili gjithashtu u përditësua me kërkesën tonë. 

Është instaluar në serverin numër 1 si një makinë virtuale 

Karakteristika teknike / kërkime 
Server 

Baza e të dhënave 

 Server 

Sistemi operativ 

 Memorie pune 

 Hapësira në hard disk 

Ueb server teknologjia 

Madhësia maksimale e bazës së të dhënave 

Numri maksimal i regjistrimeve 

Ueb aplikacion për regjistrim/shqyrtim të raporteve 

Sistemi operativ 

                 Kërkues 

 
Aplikim për menaxhim/shërbim 

Sistemi operativ 

Llogaritësi personal 

Memoria e punës 

Hapësira në hard disk 

Oracle lOg/llg Express Edition 

Intel I bazuar me 10/100 Mbps adapter rrjeti Linux/ 

Windows Server 

512 МВ мин./ 1024 МВ i rekomanduar 

10GB 

Apache Web server/ Microsoft Windows IIS 

4GB 

Ska kufi 

varet nga madhësia e bazës së të dhënave dhe hapësira e lirë në hard disk 

 

Windows/ Linux/ МасОЅ i bazuar 

Internet Explorer/ Mozilla Firefox/ Google Chrome/ 

Opera/ Saffari 

 
Windows i bazuar 

Intel Pentium i bazuar me 10/100 Mbps adapter rrjeti 

512МВmin. 

lOMB 

 

Licencat e softuerit Microsoft Office 

 
Aktualisht SL disponon 5 licenca për Microsoft Office 2007 Professional të cilat më nuk 

shfrytëzohen. Kompjuterëve aktivë iu instalua version i përkohshëm i Microsoft Office 2016 

Professional me mbështetje në alfabetin maqedonas
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Zgjidhja softuerike antivirus 

Aktualisht ekziston një zgjidhje e centralizuar antivirus ESET Nod32 që përfshin të gjithë kompjuterët e 

klientëve. 

Punonjësit e Sekretariatit përdorin zgjidhjen antivirus ESET NOD32 dhe atë:  

− 33 licenca për klientë. 

Licencat janë të vlefshme për 1 vit. Çdo vit duhet të planifikohet furnizimi i licencave të reja. 

licencat (të lidhura me kompjuterin në të cilin janë instaluar -nuk janë të bartëse) përveç pesë 

kompjuterëve që nuk kanë licenca të tilla dhe ata kompjuterë kanë version pirate të sistemit 

operativ. Për shkak se Microsoft-i lejon një mbindërtim falas nga Windows 7 në Windows 10, të 

gjithë kompjuterët me licenca Windows 7 janë bartur në Windows 10 dhe ne kemi 18 licenca. 

Gjithashtu, kompjuterët e rinj që i furnizojmë janë me sistem operativ Windows 10, nga të cilët 

kemi 16 licenca. Kjo aktualisht plotëson nevojat e licencave MS Windows. 

 
 

Hardueri  

„ INТERNEТ 

 
 
 

Serverët aktivë 

1. SuperMicro Server 813MFTQC-R407CB-1U chassis (numri i inventarit 3736) 

2. SuperMicro Rackmount Storage 2U chassis (numri i inventarit 1719) 

3. DELL POWEREDGE TlOl (numri i inventarit 1588) 

4. DELL POWEREDGE TlOl (numri i inventarit 1587) 

5. НР Proliant MLЗlO Gen8 (numri i inventarit 1696) 

Desktop s/ 
Workstatlons 
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Pajisjet e rrjetit 

- 48 ndërprerës të portit Cisco SG250-50 50-(10/100/1000) 

- 48 ndërprerës të portit D-Link DSG-1210-52 (10/100/1000) 

- 24 ndërprerës të portit D-Link DGS-1024D (10/100/1000) 

► Të vendosur në sallën e serverit  

- 24 ndërprerës të portit ЗСОМ Baseline Switch 222610/100 

►  I vendosur në sallën e serverit 

- 16 ndërprerës të portit Planet FNSW -160110/l00Mbps 

- 2 х 8 komplete ndërprerësish GEMВIRD NS-8P 

- 8 ndërprerës të portit D-Link DGS-1008D (10/100/1000) 

► Të vendosur në arkiv 

 
- LANmark Patch Panel- 4х24 porte 

- 2 х 4 ndërprerës të portit Netis 

- Panasonic qendër telefonike 
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Kompjuterët desktop  

Aktualisht, Sekretariati disponon 46 kompjuterë desktop, (nga të cilët 31 kompjuterë 

janë në përdorim, të tjerët janë në rezervë ose janë me karakteristika të dobëta), 

përkatësisht: 

Katër kompjuterë të furnizuar në vitin 2021 me karakteristikat e radhës: 
 

Intel i5-10400 @ 2.9Ghz 12МВ Cache 6Cores 

2x8GB DDR4 2666Mhz 

500GBNvme 

lTB HDD ЅАТАЗ 32МВ cache 7200rpm 

Microsoft Windows 10 Pro 64bit 

Dy kompjuterë të furnizuar në vitin 2020 me karakteristikat e radhës: 
 

Intel i5-9400f@ 3.4Ghz 9МВ Cache 6Cores 

2x8GB DDR4 2666Mhz 

500GBNvme 

lTB HDD ЅАТАЗ 32МВ cache 7200rpm 

Microsoft Windows 10 Pro 64bit 

Dy kompjuterë të furnizuar në vitin 2019 me karakteristikat e radhës: 
 

Intel iЗ-8100 3.6Ghz 6МВ Cache 4Cores 

2x4GB DDR4 2400Mhz 

120GB SSD 

500GB HDD ЅАТАЗ 32МВ cache 7200rpm 

Microsoft Windows 10 Pro 64bit 

Tre kompjuterë të furnizuar në vitin 2018 me karakteristikat e radhës: 
 

Intel Core i5-7500 3.4Ghz 

8GB DDR4 2400Mhz 

120GB SSD 

500GB HDD ЅАТАЗ 32МВ cache 7200rpm 

Microsoft Windows 10 Pro 64bit 

Tre kompjuterë të furnizuar në vitin 2017 me karakteristikat e radhës: 
 

Intel Core i5-7500 3.4Ghz 

8GB DDR4 2400Mhz 

120GB SSD 

500GB HDD ЅАТАЗ 32МВ cache 7200rpm 

Microsoft Windows 10 Pro 64bit 

 

Dy kompjuterë të furnizuar në vitin 2016 me karakteristikat e radhës: 
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AMD FX Х4-4320 4.0GHz 

4GB DDR3 2400Mhz 

500GB HDD ЅАТА3 32МВ cache 7200rpm 

Microsoft Windows Professional 7 32bit mbindërtuar në 

Windows 10 
 

Dhjetë kompjuterë të furnizuar në vitin 2014 (prej të cilave gjashtë përdoren, të tjerat 

janë rezerva) me karakteristikat e radhës: 
 

НР Pro3500 

Intel® Core™ iЗ-3240 (3.4 GHz, 3 МВ cache, 2 cores) 

4 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM 

500 GB 7200 rpm ЅАТА 2 

Microsoft Windows Professional 7 32bit mbindërtuar në  

Windows 10 

Gjashtë kompjuterë të furnizuar në vitin 2013 (prej të cilave pesë përdoren, një është 

rezervë) me karakteristikat e radhës: 
 

Dell Optiplex 3010 

Intel Core iЗ-3220 (3.30GHz, 3Mb Cache, Dual Core) 

4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC (lx4GB) 

500 GB 7200 rpm ЅАТА 2 

Microsoft Windows Professional 7 32bit mbindërtuar në Windows 10 

Shtatë kompjuterë të furnizuar në vitin 2012 (të gjithë janë rezervë) me karakteristikat e 

radhës: 
 

Dell Optiplex 390 

Intel Pentium G630 (2.70 GHz, 3Mb Cache) 

4GB 1333MHz DDR3 Dual Channel (lx4GB) Non-ECC 

250GB 3.5" 7200 RPM ЅАТА 111 Hard Drive 

Microsoft Windows Professional 7 32bit mbindërtuar në Windows 10 

Shtatë kompjuterë të furnizuar në vitin 2011 (dy përdoren, të tjerët janë rezerva) me 

karakteristikat e radhës: 
 

Анхоч Pixio 610 

Intel Pentium G630 Dual Core 2.7 GHz, 3МВ Cache 

4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC (lx4GB) 

500 GB 7200 rpm ЅАТА 2 

Microsoft Windows Professional 7 32bit mbindërtuar në Windows 10 



Strategjia eTIK-ut 2022-2023 

Njësia e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit 
 

22 

 

 

Monitorët 

Sekretariati disponon me 56 monitorë (prej të cilave 31 përdoren, të tjerët janë rezervë ose 

janë më të vegjël se22”) edhe atë: 

Katër monitorë 24" modeli 24 АОС 24Pl të furnizuar në vitin 2020. 

Dy monitorë 24" Dell U2415 të furnizuar në vitin 2019. 

Dy monitorë 24" modeli LG MP48HQ-P  të furnizuar në vitin 2019.  

Pesë monitorë 24" modeli LG MP48HQ-P të furnizuar në vitin 2018. 

Tetë monitorë 24" modeli АОС М2470ѕ të furnizuar në vitin 2017. 

Katër monitorë 22" modeli Benq GW2270 të furnizuar në vitin 2016. 

Një monitor 22" modeli LG 22М35А i furnizuar në vitin 2015. 

Dhjetë monitorë 19" modeli НР W1972a të furnizuar në vitin 2014. 

Gjashtë monitorë 19" modeli DELL Е1913 të furnizuar në vitin 2013. 

Shtatë monitorë 19" modeli DELL Е1911 të furnizuar në vitin 2012. 

Shtatë monitorë 19" modeli BENQ G925HDA të furnizuar në vitin 

2011. 
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Laptopët kompjuterë 

Aktualisht në funksion janë 4 laptopë kompjuterë siç vijon: 

Modeli НР 15-dyl971cl i furnizuar në vitin 2020me karakteristikat në vijim: 
 

Intel® Core™ i7-10657@ 3.9Ghz ЗМВ cache 2 cores 

8GB DDR4 2666 Mhz 

512GB NVMe 

15.6" Led Display 1920x1080pix 

Microsoft Windows 10 PRO 64bit 

Modeli НР 250 i furnizuar në vitin 2016 me karakteristikat në vijim: 
 

Intel® Core™ i5-5200U@ 2.7Ghz ЗМВ cache 2 cores 

8GB DDRЗ 1600 Mhz 

500GB HDD ЅАТА 

15.6" Led Display 1366x768pix 

Microsoft Windows 7 PRO 64bit i mbindërtuar në Windows 10 

Modeli Lenovo Idea Pad Touch i furnizuar në vitin 2015  me karakteristikat në vijim: 
 

Intel® Core™ i5-4210U@ 2.7Ghz ЗМВ cache 2 cores 

8GB DDRЗ 1600 Mhz 

500GB HDD ЅАТА 

15.6" Led Display 1920x1080pix Touch Screen 

Microsoft Windows 8.1 PRO 64bit mbin. на Windows 10 

Modeli DELL LATITUDE Е5530 i  furnizuar në vitin 2013me karakteristikat në vijim: 
 

Intel Core i3-2328M {2.20GHz, 3Mb Cache, 2 Cores) 

4GB DDRЗ 1600 Mhz 

500GB HDD ЅАТА 

15.6" Display 1366x768pix 

Microsoft Windows 7 PRO 64bit mbindërtuar në Windows 10 
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Sistemet UPS 

Organi disponon pajisjet e mëposhtme UPS: 
 

Emri - Artikli Furnizuar Përdor 

UPS NETYS PE,NPE-1000-LCD 

l000VA /600w 

 
 

2020 

 
 

Sekretari 

UPS NETYS NPR-2200-RT 

2200VA/1800W Rack(2U)/Tower 

 
 

2020 

 
 

Salla e serverit 

UPS INFOSEC ХЗ 2016 Salla e serverit – i 
prishur 

UPS INFOSEC ХЗ 2016 Salla e serverit – i 
prishur 

UPS INFOSEC ХЗ 2016 Salla e serverit – i 
prishur 

UPS INFOSEC ХЗ 2016 Salla  e serverit  - i 
prishur 

UPS INFOSEC ХЗ 2016 Salla e serverit – i 
prishur 

UPS ЗОООVА W/ АVR LCD SURGE 

PROTECТION 

 

2018 

 

Salla e serverit -serveri 

UPS 2000VA 2012 Salla e serverit – i 
prishur 

UPS l000VA EATON 2012 Salla e serverit – i 
prishur 

UPS l000VA EATON 2012 Salla e serverit – i 
prishur 

UPS 2000VA 2013 Salla e serverit – i 
prishur 

UPS HANTOL - BOKI KOMPJUTER 2016 Salla e serverit – i 
prishur 

UPS POWER ЗG LINE 2017 Salla e serverit - serveri 

UPS SERVER АРС 15 2004 Salla e serverit – i 
prishur 

UPS lO00VA EATON 2012 Salla e serverit 

- Bateria e sistemeve UPS zakonisht duhet të ndërrohet një herë në tre deri në katër vjet. Kjo duhet 

të merret parasysh gjatë planeve vjetore të furnizimit dhe alokim të buxhetit.
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Printerët, skanerët, pajisjet multifunksionale 

Të punësuarit e Sekretariatit kanë në dispozicion printerë me rrjet të mëposhtëm: PRINTERË ME 

RRJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PAJISJET MULTIFUNKSIONALE 

Në Sekretariatin e Legjislacionit është në funksion pajisja multifunskionale e mëposhtme 
 
 

MODELI GJENDJA 

Panasonic КХ МВ 2025 PUNON 

 
Numri serik 

 

 

Modeli i printerit 

Gjendja 
Numri i faqeve të 

printuara përfshirë 

edhe vitin 2021 

 

CNBVL350SP 

НР LaserJet Enterprise 

M607dn 

Në funksion 
 

114.736 

 

CNDVJ15117 

НР LaserJet Enterprise 

M604dn 

Në funksion 
 

369.118 

 

CNFJF54407 

hp LaserJet 2420 

(Кафемат) 

I prishur 
 

396.625 

CNFJD55448 hp LaserJet 2420 (Arhiva) Në funksion 325.085 

 

72H1F6B 

Lexmark E460dn 

(Kafemat) 

I prishur 
 

67.885 

72НСНОН Lexmark E460dn I prishur 188.982 

 

CNCGB71932 

НР LaserJet P2055dn 

(Архива) 

Në funksion 
 

325.479 

CN3CKD84547 НР LaserJet P2055dn (309) Në funksion 91.358 

 

САЅ12187150А 

Lexmark MSЗl0dn (Сервер 

сала) 

Në funksion 
 

64.161 

 
Lexmark MSЗl0dn I prishur 
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 SKANERË 

 Punonjësit e arkivit dhe punonjësit në Sekretariatin e Legjislacionit kanë në dispozicion skanerët e 

mëposhtëm: 
 

MODELI GJENDJA 

Canon Image Formula DR-Mlб0 FQ415539 PUNON 

Canon Image Formula DR-Mlб0 FQ415518 PUNON 

НР Scanjet Enterprise 8500fnl PUNON 
 

 

USB PRINTERË 

 
 Punonjësit në Sekretariatin e Legjislacionit kanë në dispozicion usb printerët e mëposhtëm 
 

MODELI LOKACIONI (i konektuar tek) 

НР Laserjet 1018 Sekretari 

НР Laserjet Р1006 Sekretari 

НР Laserjet 1320 Zyra 502 

НР Laserjet 1320 Zyra 504 

НР LaserJet 102033 Zyra 518 

НР Laserjet Р1006 Zyra 511 

НР LaserJet 1200 Salla e serverit (i prishur) 

НР Laserjet Р1006 Salla e serverit (i prishur) 
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             Plani vjetor për furnizim dhe servisim të pajisjeve në vitin 2022- 2023 

Softuer për antivirus  

Çdo vit duhet të planifikohet furnizimi i 25 - 30 licencave për softuer antivirus (vazhdim i licencave 

ekzistuese ose furnizimi i të rejave) vlera e parashikuar është 40.000 denarë. 

Servisi i printerëve (sepse nuk u realizua në 2022 - 2023) 

Çdo vit duhet të planifikohet mirëmbajtje e vazhdueshme e printerëve. Printerët e mëposhtëm kanë 

nevojë për servis gjatë vitit 2022. Vlera e parashikuar është 27.500 denarë. 

 

 

Numri 

serik 

Modeli i printerit Lloji i servisit Shuma e 

vlerësuar 

CNDVJ15117 НР LaserJet M604dn Ndryshimi i Maintance Kit 

dhe servis shoqërues 

20.000 denarë 

 
НР Laserjet Р1006 Riparim  2000denarë 

Përveç kësaj, mund të paraqitet nevoja për servis të ndonjë nga printerët që nuk është i shënuar në 

këtë listë. 
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PLANI PËR FURNIZIM TË PAJISJEVE IT PËR VITIN 2022-

2023 ME KONSTRUKSION FINANCIAR 
 

Në përputhje me misionin e Sekretariatit të Legjislacionit për përdorim optimal të Teknologjisë së Informacionit dhe të 

Komunikimit në punën e përditshme të organit dhe mbindërtimin e vazhdueshëm të sistemeve të TIK-ut, plani për 

furnizim për vitin 2022-2023 është në vijim: 
 
 

    FURNIZIM I PLANIFIKUAR 2022 

PËRSHKRIMI 
Çmim për një 
njësi pa TVSH 

TVSH 
% 

Çmim për një 
njësi meTVSH 

sasia 
Çmimi i 

përgjithshëm 
me TVSH 

1. Konfigurimi desktop kompjuter 
     

 
35.122 den. 5% 36.970 den. 6 221.820 den. 

2. MONITORË 
     

IPS 24" Monitor with usb HUB 9.500 den. 5% 10.000 den. 3 30.000 den. 

3. PAJISJE E JONË 
     

HDD External 3.5" 8TB Ethernet NAS 
Storage 

 
20.500 den. 

 
18% 

 
25.000 den. 

 
1 

 
25.000 den. 

4. NVME DISQE 
     

SSD M.2 500GB PCIe 3.0 x4 3.990 den. 5% 4.200 den. 8 33.600 den. 

5. ECC MEMORI 16GB 
     

 
7.600 den. 5% 8.000 den. 2 16.000 den. 

6. PSU Mbushës 
     

Power Supply 500W, ATX 12V v2.31, 8A, 
SATAx4, 100-240V, 50-60Hz, 86%, 80 Plus 
Bronze 

 

 
2.132 den. 

 

 
18% 

 

 
2.600 den. 

 

 
4 

 

 
10.400 den. 

7. SWITCH 
     

Switch 5port Gigabit Desktop 820 den. 18% 1.000 den. 4 4.000 den. 

8. HDD 
     

HDD 3.5" 4TB SATA3 256MB 5.043 den. 18% 6.150 den. 2 12.300 den. 

GJITHSEJ NË TOTAL: 
   

353.120 den. 
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    FURNIZIM I PLANIFIKUAR 2023 

 PËRSHKRIMI 
Çmimi për një 
njësi pa TVSH 

TVSH 
% 

Çmimi për një 
njësi me TVSH 

sasia 
Çmimi i 

përgjithshëm 
me TVSH 

1. Konfigurimi desktop kompjuter 
     

 
35.150 den. 5% 37.000 den. 5 185.000 den. 

2. PRINTER ME RRJET 
     

 
38.000 den. 5% 40.000 den. 1 40.000 den. 

3. SKANER 
     

 
38.000 den. 5% 40.000 den. 2 80.000 den. 

4. NVME DISQE 
     

SSD M.2 1000GB PCIe 3.0 x4 9.500 den. 5% 10.000 den. 4 40.000 den. 

GJITHSEJ NË TOTAL: 
   

365.000 den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURIMI I FINANCIMIT  

Mjetet e nevojshme të buxhetit për zhvillimin e TIK-ut në institucion, përkatësisht për realizimin e Strategjisë për 

TIK-un në Sekretariatin e Legjislacionit, duhet të sigurohen në kuadër të buxhetit të Sekretariatit të Legjislacionit 

për çdo vit fiskal.  
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