гласник на Општина Центар-Скопје“ број 1/06), Советот на Општина
Центар-Скопје на 33-та седница, одржана на 25.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,
ЗА 2015 ГОДИНА
Програмата за Локален Економски Развој за 2015 година содржи
различни планирани проекти, чија реализација преку соодветни
активности, мерки и обуки, ќе придонесе за подигање на нивото на
локалниот економски развој и подобрување на квалитетот на услугите
кон граѓаните во рамки на Општина Центар-Скопје.
Планираните проекти и активности во рамките на Програмата се
опфатени во следните програмски приоритети и цели:
1. Изготвување стратешки документи,
2. Организирање обуки
3. Активности за поддршка на локалниот развој
4. Продлабочување на соработката со збратимените општини
и збратимување со општини од други земји
5. Користење на расположивите средства од ЕУ фондовите и
други странски донатори
6. Набавка на информатичка видео опрема и
7. Набавка на компјутерски софтвер

1. Изготвување стратешки документи
– Стратегија за локален економски развој на Општина ЦентарСкопје за период 2015-2019 година
Опис:
Стратешкиот документ - Стратегија за локален економски развој ги
утврдува стратешки правци за активностите поврзани со надлежното
работење на општината во периодот од 2015-2019 година и
претставува основа за изготвување потребни и соодветни Програми и
Акциони планови во областите кои ги опфаќа Стратегија за локален
економски развој, со цел успешна реализација на надлежностите на
Општината и приоритетот кој е дефиниран како “отворена општина за
граѓаните“.
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Цел:
Воспоставување стратешки правци за реализација на утврдените
цели и приоритети, основа за финансиска поддршка во остварувањето

на истите и презентирање на достигнувањата на општината пред
домашната и странската јавност.
Резултати:
Дефинирани и утврдени цели и приоритети како и активности и
мерки за нивна реализација, повисо ниво на квалитет на дадените
услугите кон граѓаните во Општина Центар-Скопје.
- Профил на Општина Центар-Скопје
Опис:
Профилот претставува социо-економска карта со голем број
статистички податоци и факти за општината, како и планови и
реализација.
Цел:
Профилот овозможува целосна слика на општината со сите факти и
податоци, карактеристики и специфичности за презентација пред
домашната и странската јавност.
Резултати:
Успешно презентирана општина пред домашната и странската јавност
како и потребно квалификување за аплицирање за користење средства
од расположиви ЕУ фондови и други странски донатори за поддршка на
локалната самоуправа кои ќе се отвораат во 2015 година.
Буџет:
За изготвување на Стратегијата за ЛЕР и Профил на општината
средствата се планирани во буџетот на општината во висина од
400.000,00 денари и се наменети за консултантски услуги од
надворешни лица, презентација пред општинската администрација,
невладиниот сектор, бизнис заедницата и други учесници во процесот
изготвувањето на стратешкиот документ.
- Стратегија за млади
Опис:
Општина Центар-Скопје со посветено внимание планира активности
за поддршка на младите преку формирање Локален младински совет,
креирање стратегија и акциони планови, со повеќе активности кои се
превземаат преку отворената канцеларија за млади во општината, а во
согласност со Националната стратегија за млади.
Цел:
Поддршка на младите во реализација на нивните потреби,
индивидуален и општествен развој.
Резултати:
Реализација на целите и приоритетите на младите.
Буџет:
За реализација на наведените активности за млади средствата се
планирани во буџетот на општината во висина од 100.000,00 денари.
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публикации и промотивен материјал изнесува 800.000,00
денари.
Во Програмата за локален економски развој се планира
користење услуги во вид на физибилити и други студии,
анализи и експертизи од надворешни консултанти за што се
предвидени средства во буџетот во висина од 500.000,00
денари

2. Организирање обуки

Со планираната обука за техничка култура се опфатени:
- Вработените во општинската администрација со Планот за обуки за
2015 година и обуки за вештини, како и обуки по избор.
- Младите и младите претприемачи, а по укажана потреба и други
целни групи, со обуки за вештини преку Програмата за подршка на
млади и млади претприемачи.
Цел:
Зајакнување на свеста во поглед на потребата и придобивките од
континуирана обука и вештини со цел продуктивна реализација на
работните обврски.
Мотивирање на младите и младите претприемачи.
Подобрување на можноста за вработување на невработените.
Развивање на соработката со бизнис заедницата, стопанските комори
и други организации на работодавачи.
Резултати:
Подигање на нивито на квалитетот на услугите кон граѓаните.
Вработувања, отпочнување и развој на сопствен бизнис.
Активности:
Организирање заеднички активности за обуки, промоции и сл.
настани со граѓанските организации кои работат со соодветните целни
групи, како и одржување редовни комуникации со бизнис заедницата
преку средби, работилници, семинари и презентации.
Буџет:
Средствата за реализација се планирани во буџетот на
општината во висина од 800.000,00 денари.

3. Активности за поддршка на развојот

Опис:
Приоритетот - унапредување и развивање на активностите
за
подршката на економскиoт развој на локално ниво согласно
можностите и законската легислатива, опфаќа различни проекти и
активности во кои се вклучени младите (особено високо образованите)
и младите претприемачи, вршителите на дејности од мал обем,
занаетчии, одредени целни групи, како и сите граѓани во опфатот на
територија на Општината, ќе се реализира:
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- Со формирањето на Советот за економски развој на Општина
Центар-Скопје ќе се приближи деловната-бизнис заедница до
локалната власт и соодветните целни групи за заедничко дејствување

во планирањето и реализацијата на индивидуалниот и развојот на
општината.
- Креирањето тематски настани, манифестации и сл. за
поддршка на економскиот развој на општината и економските
чинители на нејзината територија, со планирање нов пристап-модел во
дефинирањето на туристичката понуда со цел да се привлечат повеќе
домашни и гости од регионот со што ќе се зголемат приходите на
трговските и други друштва од сервисната сфера во општината.
- Формирањето на регистар на угостителски и туристички
субјекти од мал обем на територија на општината /кое претставува
законска обврска/ и нивна презентација преку публикации е во правец
на поддршка на туристичката понуда.
- Поддршката на индивидуалните трговци и занаетчии се
реализира преку организирање презентации на нивните производи и
услуги пред пошироката јавност.
- Во правец на отворање нови бизниси како и индивидуалниот и
развојот на општината се планираат истражувања на
дефицитарните услужни дејности за потребите на граѓаните со
соодветни анализи на терен преку вклучување на активистите во
Урбаните заедници на општината.
Активности:
Формирање иницијативен одбор за избор на членови на Советот.
Организирање презентации, продажни изложби и друг вид настани за
претставување на угостителско-туристички понуди, занатско- сервисни
услуги и сл.
Цел:
Развој на локалната економија подржан од општинската структура и
Советот за економски развој со учество на граѓански и други
организации.
Резултати:
Отворање можности за вработување и самовработување, како и
успешно развивање и надградување на веќе отпочнатите бизниси.
Буџет:
Средствата за реализација се планирани во буџетот на
општината во висина од 900.000,00 денари.

4. Продлабочување на соработката со збратимените општини и
збратимување со општини од други земји

Опис:
Продлабочувањето на соработката со збратимените општини е со цел
промоција на претприемаштвото - бизнис секторот и занаетчиството и
размена на искуства.
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Збратимување со општини од други земји ке ја прошири деловната
соработка, размената на искуства и техничка помош.

Цел:
Зголемување на задоволството кај бизнис секторот, како и
стимулација за остварување на натамошни активности на општината.
Примена на нови искуства во процесот на сервисирање на потребите
на граѓаните а територија на општината.
Резултати:
Во натамошната соработка преку директните контакти се очекува
зголемување на продажбата и понудата на услуги што придонесува за
зголемување на локалниот развој.
Буџет:
Средствата за реализација се планирани во буџетот на
општината во висина од 100.000,00 денари и се однесуваат на
покривање на активностите за промоција и остварување средби
и патувања.
За учество на конференции и саеми, средби со релевантни
домашни, ЕУ институции и фондови и други меѓународни
институции во обезбедување на разни видови техничка помош
за развој на општината во буџетот се предвидени средства о
висина од 100.000,00 денари

5. Користење на расположивите средства од ЕУ фондови и
други странски донатори
Опис:
Користење на можностите кои ги нудат ЕУ фондовите и други
странски донатори преку активности и подготовка на соодветни
проекти за аплицирање.
Објава, јавен повик за изготвување проекти за локален
економски развој.
Изработка соодветни проекти со кои ќе се аплицира за расположиви
средства во предпристапните ЕУ фондови и во други странски
донатори.
Секторот за локален економски развој на Општина Центар-Скопје, во
соработка со Секторот за уредување на градежно земјиште, веќе е во
поодмината фаза на изготвување на неколку проекти кои се
однесуваат на:
- Подобрување на комуналната инфраструктура за локалитетите
“Маџир маало“ и дел од “Долно Водно“,
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“Кочо Рацин“, како приоритет од донесениот Акционен план за
енергетска ефикасност.
- Изградба на ново основно училиште во населбата Капиштец
- Ревитализација на “Паркот на Франкофонијата“ и други.
Цел:
Овозможување еднакви основни услови за живеење на целата
територија на општината како основ за индивидуален и општествен
развоја на жителите.
Заштеда на енергија.
Подобрување на условите во кои се одвива образовниот процес.
Организирање привлечни содржини за рекреација, едукација и
дружење на граѓаните.
Резултати:
Општина Центар-Скопје успешно ги реализира потребите на
граѓаните.
Буџет:
Средствата за реализација се планирани во буџетот на
општината во висина од 800.000,00 денари.
Во соработка со другите сектори од Општината, согласно
можностите, се планира продолжување на процесот на модернизација
и енергетски ефикасна реконструкција на објектите и посебно
објектите од воспитно-образовната инфраструктура на територија на
Општината.
Истражувања за примена на најнови енергетски ефикасни
технологии во изградбата и реконсртукцијата на објектите на
територија на општината
Буџет:
Средствата за реализација се планирани во буџетот на
општината во висина од 600.000,00 денари и се наменети за
вршење контролни мерења на термичкиот коефициент на
соодветните делови на објектите од стана на надворешни
лиценцирани правни лица.

6. Набавка на информатичка и видео опрема

Со набавка на компатибилна опрема како што е проширување на
постоечкиот дисковен простор, рутери, персонални компјутери,
печатачи, скенери и преносни компјутери ќе се подобри работењето на
општинската администрација и истите ќе послужат за примена на
постоечките софтверските решенија и за оние кои се предвидени да се
набават.
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Средствата за реализација се планирани во буџетот на
општината во висина од 3.500.000,00 денари.

7.Компјутерски софтвер

Воведување на Електронски Документ Менаџмент Информационен
Систем (ЕДМС), Софтверско решение за управување со записи,
документи и бизнис процеси:
- Модул за скенирање,
- Модул за препознавање на текст,
- Модул за изработка на електронски формулари,
- Модул за дистрибуција и конверзија на хартиени документи,
- Модул за канцелариско работење (архивско и деловодно работење),
- Модул за управување со записи и документи,
- Модул за јавни набавки,
- Модул за поврзување со постоечкиот ГИС.
Со набавката на лиценци за Microsoft ќе се лиценцираат
виртуелните десктопи и дополнително корисници ќе се подбри
заштитата на документите на секој корисник и ќе се избегне опсаноста
некој од нив да се оштети или пак изгуби.
Потребно е да се набави и претплата и поддршка за VМWare
(софтвер за десктоп визуелизација) со која ќе се добиваат најнови
верзии на овој софтвер и ќе се има годишна поддршка доколку настане
некаков проблем. Истото важи и за набавката на претплата и поддршка
за Check Point (годишна претплата и поддршка за firewall).
Преку софтверското решение е-Совет ќе се овозможи електронско
водење на Советот на Општина Центар - Скопје. Доколку се земат во
предвид трошоците за печатење на документацијата и времето
поминато во спремање на документацијата, со ова софтверско
решение значително ќе се намалат трошоците на Општината.
Софтверско решение за финансиско и благајничко работење,
надградување на постојниот софтвер.
Со интеграција на софтверското решение Паметна Општина ќе се
добијат следниве решенија:
Граѓански Сервис - решение за подобрување на услугите и
интеракцијата кон граѓаните, зголемување на транспарентноста на
работата на администрацијата и јавните претпријатија, организирање и
следење на работните процеси во Општината, планирање и одржување
на инфраструктурата. Решението придонесува за зголемување на
задоволството на граѓаните поради подобрениот пристап до
општинските служби. Но и во обратната насока – овозможено е
општинските служби по потреба да ги контактираат граѓаните преку
различни комуникациски канали, за да им пренесат известувања,
одлуки, решенија итн. Автоматизацијата на работните процеси при
водењето предмети во службите обезбедува намалување на
оперативните трошоци.
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Управување со јавно улично осветлување -решение кое
ќе го замени процесот базиран на размена на хартија со електронски
воден процес со сите предности за заштеда, ефикасност, подобар
преглед. На овој начин има ефикасно менаџирање на трошоците како и
ефикасно и брзо реагирање на случувањата на терен. Со ова решение
се намалува времето потребно за поставување нови светилки или
поправка, се генерира целосна база на локации за осветлување, нуди
можност за увид на потрошувачка на електрична енергија по локации
на светилките и ја оленува и прецизира финансиската документација за
услугата од фирмата - изведувач (број, тип и време на интервенции,
гаранциски период и сл.).
Управување со јавни површини - решение кое придонесува
за подобрување на работата на инспекторите кои го контролираат
управувањето со јавни површини, дава можност за детален увид во
издавањето на сите површини, за планирање на издавањето на
просторот на територијата на Општината, но и планирање на
приходите кои може да ги очекува Општината од овие дејности.
Во време кога технологијата напредува со огромна брзина, во време
кога сите се поврзани преку социјалните медиуми и во време кога сите
користат мобилни телефони, Општина Центар како модерна општина
заслужува да биде во тек со најновите технолошки иновации. Од таа
причина потребно е да се изработи мобилна апликација „Центар на
дланка“ која ќе им овозможи на граѓаните и посетителите полесен и
побрз пристап до потребните информации и услуги.
Мобилната апликација е одлично решение со кое ќе се подобрат
услугите и интеракцијата кон граѓаните. Самото решение е предвидено
да биде двонасочно, односно од една страна граѓаните ќе добијат
подобар, полесен и побрз пристап до услугите кои ги нуди општината,
а од друга страна општината ќе има полесна комуникација со
граѓаните, односно ќе може да ги пренесе сите известувања, одлуки,
решенија итн. Апликацијата ќе им овозможи на граѓаните, во секое
време, да бидат во тек со активностите на општината, со настаните кои
се случуваат на територија на општина Центар.
Дополнително оваа апликација, покрај информативниот сервис, ќе
нуди сервис за граѓаните преку кој тие ќе можат да поднесат барање,
да пријават штета/проблем и да ја следат реализацијата на нивното
барање. На посетителите, односно туристите, ќе им послужи како
туристички водич за сите позначајни места на територијата на
општината, како што се паркови, библиотеки, музеи, угостителски
објекти, институции, спомен обележја и слично.
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Во соработка со ЈП Паркинзи на Општина Центар оваа апликација ќе
нуди и сервис за увид на слободни паркинг места, односно граѓаните во
секое време ќе имаат информација за паркиралиштата, со што ќе се
намалат нивните трошоци за гориво (нема да има потреба да се дојде
до паркиралиштето за да се дознае дали има или нема слободно место)
и нивното време за барање на паркинг место.
Модерна e-Општина Центар е организација во која сите засегнати
страни ги користат информациските и комуникациските технологии
како поддршка во извршување на примарните функции со што
стануваат порепрезентативни и транспарентни. Сите овие нови
технологии, односно софтверски решенија кои се воведуваат се во
функција на обезбедување на порепрезентативни и транспарентни
процеси на работа на Општина Центар-Скопје.
Буџет:
Средствата за реализација се планирани во буџетот на
општината во висина од 11.000.000,00 денари.
Вкупниот планиран буџет за реализација на Програмата за
локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2015
година изнесува 19.100.000,00 денари од кои:
- Договорни услуги - 1.600.000,00 денари
- Други тековни расходи - 3.000.000,00 денари
- Купување опрема и машини - 3.500.000,00 денари
- Вложување во нефинансиски средства - 11.000.000,00 денари

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Центар
-Скопје, преку Секторот за локален економски развој и истата може да се
изменува и дополнува според утврдени приоритети и цели.

Табеларен преглед.
Г

Локален економски развој
425920
Г1

Услуги за копирање,печатење и издавање
Подршка на локално-економскиот развој

425

Печатење на Профил на Општината
Договорни
Печатење науслуги
Промотивен Материјал за Општината

425970
425710

Консултантски услуги
Обука за техничка култура

426

Обука
техничка
култура за администрацијата
Другиза
тековни
расходи
Обука за вештини за млади претприемачи
Други
оперативни
расходи
Програма
за поддршка
на млади претприемачи

426990
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Изработка профил на Општината
Изработка стратешки документ /Стратегија за локален економски развој на
Општина Центар-Скопје за период 2015-2019 година
Формирање Совет за економски развој на Општина Центар-Скопје
Креирање тематски настани, манифестации и др. за подршка на економскиот
развој на општината и економските чинители на нејзината територија
Формирање Локален младински совет, креирање стратегија и акциони
планови за млади преку отворената канцеларија за млади
Објава, јавен повик за изготвување проекти за локален економски развој
Истражување за примена на најнови ЕЕ технологии во изградбата и
реконструкцијата на објектите на територија на Општината

480

Креирање Регистар на угостителски и туристички субјекти на територија на
Општината
Подршка на индивидуалните трговци и занаетчии преку организирање
презентација на нивните производи и услуги
Истражување и анализа на дефицитарните услужни дејности преку Урбаните
заедници во Општина Центар-Скопје
Продлабочување на соработката со збратимените општини и збратимување
со општини од други земји
Учество на конференции и саеми, средби со релевантни домашни, ЕУ и други
меѓународни институции во обезбедување разни видови техничка помош за
развој на Општината.
Купување на опрема и машини

480140

Купување на информатичка видео опрема

480190

Набавка на компатибилна опрема како проширување на постоечкиот
дисковен простор, рутери, персонални комјутери,печатачи, скенери и
преносни компјутери за примена на софтверските решенија
Каблирање и вмрежување – поставување пасивна мрежа

485

Вложување на нефинансиски средства

11.000.000,00

485230

Компјутерски софтвер
Воведување на Електронски Документ Менаџмент Информационен Систем
(ЕДМС), Софтверско решение за управување со записи, документи и бизнис
процеси:
- Модул за скенирање
- Модул за препознавање на текст
- Модул за изработка на електронски формулари
- Модул за дистрибуција и конверзија на хартиени документи
- Модул за канцелариско работење (архивско и деловодно работење)
- Модул за управување со записи и документи
- Модул за јавни набавки
- Модул за поврзување со постоечкиот ГИС

11.000.000,00
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Лиценци за Микрософт
Набавка на антивирусно решение за 300 корисници
Претплата и поддршка за VmWare (софтвер за десктоп визуелизација)
Претплата и подршка за Check Point (годишна претплата и подршка за
firewall)
E-совет
Софтверско решение за материјално финансиско и благајничко работење
Паметна општина - софтверско решение со следниве модули:
- Граѓански сервис
-Управување со јавно улично осветлување
-Управување со јавни површини
Мобилна апликација „Центар на дланка“

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во “Службен
гласник на Општина Центар-Скопје“
- Сектор за локален економски развој.

Бр.08-7874/6
25.12.2014 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Совет на Општина Центар-Скопје
Цветанка Симоновска, с.р.

29 декември 2014 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје„ број 18

стр. 60

