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NJOFTIM PER PUNE 
 
 
Projekti i Asistencës Teknike EUROPEAID / 139628 / DH / SER / MK "Përmirësimi i Prodhimit dhe Shpërndarjes 
së Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut" po kërkon të rekrutojë një Еkspert të vjetër jo-kyç (NKE) 
Front End and Mid-tier Developer. 
 
Aktivitetet e detyrës janë pjesë e projektit "Përmirësimi i Prodhimit dhe Shpërndarjes së Statistikave" (IPDS) 
Komponenti 4: Përmirësimi i mëtutjeshëm i infrastrukturës së TIK-ut. Ky komponent synon të ri-inxhinierojë 
sistemin statistikor të IT në përputhje me standardet e BE dhe ndërkombëtare, duke rritur efikasitetin e sistemit 
dhe qëndrueshmërinë, përshpejtimin e përpunimit të sondazhit dhe prodhimin e të dhënave, përmirësimin e 
saktësisë dhe përmirësimin e afatit të të dhënave. 
 
Qëllimi i detyrës është të zhvillojë, testojë, implementojë dhe dokumentojë katër module të sistemit të 
informacionit statistikor të drejtuar nga metadata për përpunimin e integruar të të dhënave statistikore në Zyrën 
Shtetërore të Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
 
Modulet e softuerit janë duke zbatuar aktivitete që lidhen me mirëmbajtjen e listave të klasifikimit dhe kodeve, 
mirëmbajtjen e shablloneve të letrave, kujtuesve dhe njoftimeve, menaxhimin e mbledhjes së sondazhit, 
menaxhimin e përdoruesve dhe aksesin e përdoruesit, si dhe vlefshmërinë dhe redaktimin e të dhënave në 
regjistrat përfundimtarë. 
 
Të gjitha llojet e nevojshme të metadatave për mirëmbajtjen e metadata dhe për përpunimin statistikor të të 
dhënave - regjistrimi i të dhënave, redaktimi i të dhënave, përpunimi i të dhënave, analizimi i të dhënave dhe 
prodhimi i rezultateve statistikore duhet të përcaktohen dhe dokumentohen. 
 
Detyrimi është për 120 ditë pune në Shkup duke filluar nga korriku 2020 deri në nëntor 2021. Detaje të 
mëtutjeshme janë dhënë në ToR-në e bashkangjitur. 
 
Afati i fundit për dorëzimin e CV-së tuaj është 25 qershor 2020. Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj në anglisht në 
adresën e mëposhtme të emailit: r.litova@bim-bg.com dhe shkruani në email pozicionin për të cilin po kërkoni. 
 
 
 
 
 
 
 

 


