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 на Програма за активностите на Општина Карпош
во областа на информатичката технологија за 2021 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на
информатичката технологија 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: 11-8449/38
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 13; 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 првата седница, одржана на 28 декември 2020 година,
донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Карпош
во областа на информатичката технологија за 2021 година
Информатичкиот свет е во постојан подем и претставува сервис на општеството без кој
едноставно не можеме да функционираме. Општина Карпош е во тек со развојот на
информатичката технологија и од година во година се развива со голема брзина користејќи
ги алатките на информатичката технологија. Тимот на Општина Карпош е нераскинлив дел
од функционирањето на општината, чија главна цел е овозможување на услови за
беспрекорна работа на администрацијата и секако носејќи ја општината секогаш на едно
високо ниво во комуникацијата со граѓаните со цел поквалитетна и поефикасна услуга. По
детална анализа Одделението за информатичко-комуникациска инфраструктура и
Одделението за географски информационен систем (ГИС) при Секторот за поддршка на
Градоначалникот ја дефинираше Програмата за активностите на Општина Карпош во
областа на информатичката технологија за 2021 година.
I. Развојни приоритети и цели
Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката
технологија за 2021 година ќе биде насочена кон повеќе области на делување:
- надградба на постоечките софтвер модули;
- современа надградба и обнова на постоечкиот хардвер и софтвер;
- тековно одржување на софтверот;
- надградба на Геоинформациониот систем;
- развој на повеќе информатички услуги и интеграција со постојните ИТ-системи
за да се обезбеди осовременување на работата на администрацијата;
- обезбедување на електронска комуникација со граѓаните.
II. Проектниактивности
1.
Опис на активности:

ОДРЖУВАЊЕ И НАДГРАДБА НА ИТ-СИСТЕМИ
Општина Карпош располага со повеќе ИТ-системи кои се
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ОПШТИНА КАРПОШ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ
неопходни за функционирањето на општината односно услугите
кои се нудат на граѓаните.
За непречено и современо функционирање на системите
потребно е тековно одржување, како и надградба доколку е
неопходна. Системи кои се имплементирани во општината и за
кои е потребно тековно одржување и надградба се следните:
- Електронско архивско и деловодно работење
-

ГИС (Геоинформационен систем)

Стратешки насоки и Со ефективно одржување и надградба на постоечките ИТсистеми квалитетот на услугите кои ги испорачува општинската
цели:
администрација значително ќе се подобри како квантативно така
и квалитативно.
Подобрување на услугите кои ги нуди општината
Очекувани
резултати:
Вработени во Општината, правни и физички лица кои имаат
Целна група:
потреба од услугите на општината.
1.400.000,00 денари
Предвидена
финансиска
рамка:

Опис на активности:

НАБАВКИ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА СЕРВЕРИ, ОПЕРАТИВНИ
СИСТЕМИ, АНТИВИРУСНИ ДЕФИНИЦИИ
Потреба од соодветни лиценци ќе се утврдува зависно од
потребата за нови апликации кои нема да можат да ги
искористат веќе постоечките конфигурации.

Целна група:

Сите сектори

Предвидена финансиска

600.000,00 денари

2.

рамка:

3.

ГОДИШНО ОДРЖУВАЊЕ НАСИТЕ ХАРДВЕРСКИ
КОМПОНЕНТИ ВО ИТ-СИСТЕМОТ
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ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка
и организација на работтата на Советот

Опис на активности:

Ќе се изврши попис и поделба на сите компоненти во
групи и ќе се направат отворени договори за одржувања
по однос на тие групи.

Целна група:

Сите вработени кои поседуваат компјутери или други
електронски уреди во Општина Карпош

Предвидена финансиска

1.500.000,00 денари

рамка:

4.
Опис на активности:

НАБАВКА
НА
ХАРДВЕР
И
ХАРДВЕРСКИ
КОМПОНЕНТИ ВО ИТ-СИСТЕМОТ НА ОПШТИНА
КАРПОШ
Набавка на хардвер и хардверски компоненти за
потребите на вработените во Општина Карпош.

Целна група:

Сите вработени во Општина Карпош

Предвидена финансиска

350.000 денари

рамка:

5.

РАЗВОЈ НА МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА

Опис на активности:

Развој на апликативен софтвер за потребите на Мој
Карпош - моја картичка

Целна група:

Сите граѓани во Општина Карпош

Предвидена финансиска

350.000,00

рамка:
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ОПШТИНА КАРПОШ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ
Вкупна предвидена финансиска рамка: 4.200.000.00 денари
III. Финансирање
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од
4.200.000,00 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
Одделението за информатичко-комуникациска инфраструктура и Одделението за
географски информационен систем (ГИС) при Секторот за поддршка на Градоначалникот
со секторите за финансиски прашања 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 кој било сектор на Општината во непосредна соработка со
Секретарот и Градоначалникот.
Број: 09-8209/42
Датум: 28.12.2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Наташа Пеливанова
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