ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАДОНАЧАЛНИК

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),а во врска со член 75, став 1 од Статутот на
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014,
9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе
ЗАКЛУЧОК
за објавување Програма
за активностите на Општина Карпош во областа на развојот за 2021 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на развојот за
2021 година, донесена на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8449/30
Датум:29.12.2020 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев
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ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка
и организација на работтата на Советот

Врз основа на член 22, став 1, точка 3; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на
Општина Карпош, на педесет и правта седница, одржана 28 декември 2020 година, донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Карпош во областа на развојот за 2021 година
Согласно заложбите на Секторот за развој на Општина Карпош, во оваа програмата
се опфатени различни проекти кои ги вклучува малите и средни претпријатија, младите
лица, занаетчиите, како и сите граѓани на територија на Општина Карпош, со цел преку
низа активности, мерки, обуки и проекти да се придонесе за подигнување на локалниот
економски развој на територија на Општина Карпош

1. “Подготивка на Стратешки План за локален развој на Општина Карпош
2021 – 2025”
I. Развојни приоритети и цели
Досега Општина Карпош има изработено и имплементирано четири Стратегиски
планови за развој, и тоа за периодите 2002-2004, 2006-2008, 2009-2013 и 2015-2019 година.
Со споменатите стратешки планови беа предвидени голем број на проекти и активности,
од кои, значителен број беа успешно имплементирани. Реализацијата на проектите
придонесе Општина Карпош да забележи видлив развој во сите сфери на нејзиното
работење. Овој документ прави пресек на досега преземените активности за планирање на
локалниот развој во Општината и дава преглед на најважните делови на тој процес. Врз
основа на овие активности се согледуваат можните насоки за идниот стратегиски документ
на Општината за периодот 2021-2025 година.
Носител на процесот на изработка и донесување на документот е Градоначалникот
Стефан Богоев. Секторот за развој ќе ја координира постапката за подготовка на
документот. Се предвидува да се користи и надворешна експертска поддршка на процесот
која ке биде обезбедена од консултанти.
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ОПШТИНА КАРПОШ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ
II. Проектни активности
1.
Опис на активности:

Стратешки насоки и цели:

Очекувани резултати:

Целна група:
Предвидена финансиска
рамка:

Методологијата на подготовката на документот ќе се
одвива во три фази.
Првата фаза ќе направи согледување на компаративните
предности на Општината Карпош, ќе се анализираат
остварувањата од претходно донесените стратешки
документи на Општината и ќе се дефинираа предлози за
стратешките насоки во работењето за наредниот
четиригодишен период.
Втората фаза се однесува на собирање на предлози на
проектни идеи за остварување на стратешките цели во
надлежностите на локалната самоуправа.
Процесот на собирање на предлозите ќе почне со
одржување на семинар на кој ќе има претставници од
сите сектори на општинската администрација, дел од
членовите на Советот на Општината, претставници од
бизнис секторот и од невладините организации што
делуваат на територијата на Општината Карпош.
Третата фаза опфаќа активности на донесување на
документот од страна на Советот на Општината. Предлог
документот треба да биде предмет на расправа на
комисиите на Советот, а неговото усвојување е од страна
на Советот на Општината Карпош.
Намената на документот е да ги утврди главните
стратешки правци на работење на локалната самоуправа
Карпош во наредниот четиригодишен период 2021-2025
година.
Овој документ треба да претставува средство за
комуникација со граѓаните, со домашната и странската
јавност како и да биде добра основа за мобилизирање на
луѓе, надворешна поддршка и финансиски средства за
остварување на зацртаните стратешки цели.
Граѓаните,
домашната
и
странската
јавност,
претставништва од други држави (Амбасади, Здруженија
и сл.)
500.000,00 денари (две ноќевања со храна и превоз за 50
луѓе од сите сектори, претставници од Советот на
Општина Карпош, невладини организации, бизнис
заедницата и други учесници, исплата на надворешен
консултант, печатење на материјалот)
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ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка
и организација на работтата на Советот

2. "Моја картичка – мој Карпош“
I. Проектни активности
Опис на активности:

Стратешки
цели:

насоки

Мој Карпош – моја картичка
Оваа година е втора година од официјално пуштање на
првата картичка "Моја картичка, мој Карпош". Од тие
причини се предвидува целосно ревидирање на сите
пријавени правни лица, даватели на услугата, со цел да
имаме реална бројка на понудувачи од една страна и
задоволни граѓани од друга страна. Ова ревидирање посебно
е важно да се оствари поради настанатата КОВИД ситуација,
каде дел од фирмите поради кризата не одобруваа попуст во
исминатиот период.
Исто така, се планира Секторот за развој да направи еден
поголем настан со цел да означиме две години на успешно
функционирање и користење на картичката.
За таа цел, на настанот ќе бидат поканети сите правни лица
кои ја даваат оваа услуга и ќе говорат за нивните
придобивки од вклучувањето во овој проект, а исто така
настанот ќе биде наменет и за граѓаните од територија на
Општина Карпош, каде со музика и забава ќе се обележи
овој ден и ќе се промовираат одредени новитети од правните
лица, а итовремено на лице место ќе се издаваат картички за
граѓаните кои се уште немаат картичка.
и Главни карактеристики на картичката за попусти во поглед
на корисниците
 Обезбедува % попуст на производите/услугите во
приватните претпријатија и кои имаат засновано
партнерски однос
 Заштеда на буџетот
 Обезбедува чувство на припадност
Главни карактеристики на картичката во поглед на
партнерите (претпријатијата)
 Зголемена посетеност на објектите на потенцијални
потрошувачи,
 Зголемување на продажбата како резултат на
дадените попусти,
 Подобрување на имиџот на компанијата,
 Бесплатно маркетинг средство
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ОПШТИНА КАРПОШ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ





Очекувани резултати:

Целна група:
Предвидена финансиска
рамка:

Зголемена доверба на граѓаните кон општината
Зголемен број на задоволни граѓани
Остварени цврсти контакти со претпријатијата
Грижа кон институциите и граѓаните од Карпош

Сите жители на Општина Карпош
100.000,00 денари (Средствата се наменети за организација
на еднодневниот настан: промотивни флаери, дј, озвучување,
банери и сл.)

3. Крводарителска акција
I. Развојни приоритети и цели
Општина Карпош е препознатлива по дарување на најголем број крвни единици од
сите други општини во Македонија. Акцијата се организира заедно со Завод за
трансфузиологија и Црвен крст од Општина Карпош, во самата општина, на која се
покануваат сите граѓни од цела територија на Република Македонија да земат учество.
II. Проектни активности
1.
Опис на активности:
Стратешки насоки и цели:
Очекувани резултати:
Целна група:
Предвидена финансиска
рамка:

Поставување на пунктови на територија на О.Карпош два
пати во годината (мај и октомври)
Вклучување во хуманитарна акција и дарување на крв.
Обезбедување на голем број на крвни единици
Граѓани на О.Карпош, граѓани на Град Скопје
/

4. Членство во Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА
I. Развојни приоритети и цели
Да се биде членка на АЛДА, значи пред се споделување на нашата мисијапромоција на добро владеење и граќанско учество на локално ниво.
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ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка
и организација на работтата на Советот

II. Проектни активности
1.
Опис на активности:
Стратешки насоки и цели:
Очекувани резултати:

Целна група:
Предвидена финансиска
рамка:

Членство во Европската асоцијација за локална
демократија – АЛДА
Можности за финансирање и развој на проекти
 Предност при понудени можности за партнерство
во проекти
 Поддршка во повеќејазичниот тим на Алда во
фазата на подготовка на предлог проекти
 Идентификација на соодветни меѓународни
партнери во специфични области
 Поддршка во процесот на склучување на
партнерство и споделување на повици за
партнерство
 Препознавање на потенцијални донатори
Граѓаните на Општина Карпош
73.000,00 денари (членство во АЛДА)

Табеларен приказ на буџетот по проекти:
Проект
1. Подготовка на Стратешки План за локален
развој на Општина Карпош 2021 – 2025
2. "Моја картичка – мој Карпош“
3. Крводарителска акција
4. Членство во Европската асоцијација за

Предвидена финансиска рамка
500.000,00
100.000,00
0
73.000,00

локална демократија - АЛДА

Вкупниот буџет
673.000,00денари.

за реализација

на

програмата

на
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ОПШТИНА КАРПОШ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ

III. Финансирање
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 673.000,00
денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2021 година.
За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе
се појават во текот на 2021 година ќе бидат предвидени дополнитeлни финансиски
средства од Буџетот на Општина Карпош.
IV. Завршни одредби
Секторот за развој со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат
динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење
на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма.
Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради
остварување на целите на Програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината
во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-8209/34
Датум: 28.12.2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Наташа Пеливанова
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