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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина 
Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 
9/19; 14/19;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за локален економски развој  

на Општина Центар-Скопје за 2022 година 
 
 
 
 
 
 
Се објавува Програмата за локален економски развој на Општина Центар-
Скопје за 2022 година, 

 
 
 
 
што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на третата седница, одржана 
на 17.12.2021 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр. 09-6333/11                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.12.2021 година                                                    на Општина Центар-Скопје     
С к о п ј е                              Горан Герасимовски с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 15 став 1 точка 1 и член 26 точка 12 од Статутот на 
Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 
12/15; 9/19; 14/19;1/21 и 11/21), Советот на Општина Центар-Скопје на третата 
седница, одржана на 17.12.2021 година ,донесе     
                                                                                                  
 

ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА  
ЦЕНТАР-СКОПЈЕ ЗА 2022 ГОДИНА 

 
 

   Програмата за локален економски развој за 2022 година содржи различни планирани 
проекти, чија реализација, преку соодветни активности, мерки и обуки, ќе придонесе 
за подигнување на нивото на локалниот економски развој и за подобрување на 
квалитетот на услугите кон граѓаните на територијата на Општина Центар-Скопје. 
   Планираните проекти и активности во рамките на Програмата се опфатени во 
следниве програмски приоритети и цели: 
 

- Консултантски услуги и организирање обуки    
- Активности за поддршка на локалниот развој 
- Набавка на информатичка и видеоопрема 
- Набавка на компјутерски софтвер и 
- Поправка и одржување на хардвер и софтвер       

 
 Консултантски услуги и организирање обуки 
 
   Во Програмата за локален економски развој се планира користење консултантски 
услуги во вид обуки, презентации и експертизи од надворешни консултанти. 
  Со планираните апликативни обуки и обуки за вештини и модерни занаети опфатени 
се: 
 - Претприемачите, младите претприемачи и други целни групи 
 - Жените претприемачи 
 - Животната средина преку бизнисот 
 - Ангажирање експерти, обучувачи, предавачи и консултанти за консултантски услуги 
за потребите на Младинскиот центар 
 - Изработка на Локален акциски план на Општина Центар за отпорност и одржливост 
 - Ангажирање експерти, обучувачи, предавачи, консултанти и организации за    
 подготвување/изработка на проекти и проектни апликации за ЕУ-фондови и други   
 донори, менаџирање на проекти и проектен циклус за потребите на Општината 
- Организирање обуки и работилници и активности за потребите од учеството во 
кампањата за отпорност и одржливост на градовите/општините на УНДРР (Агенцијата 
на Обединетите нации за отпорност) 

Активностите се во рамките на акцијата што е координирана од Канцеларијата на 
Обединетите нации за намалување на ризикот од катастрофи (УНДРР) во рамките на 
Кампањата за создавање отпорни градови, а има цел усогласување на Општина 
Центар со глобалните иницијативи за создавање урбани среди наедно се одржливи и 
отпорни на катастрофи. 
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Цел: 
   Зајакнување на свеста во поглед на потребата и на придобивките од континуирана 
обука и вештини, со цел градење на капацитетите на општинската администрација. 
    
Мотивирање на младите и на младите претприемачи за вработување и 
самовработување, како и планирање модели и можности за нивно ангажирање преку 
волонтирање и реализирање практика во соодветни сфери во бизнис-заедницата.  
 
Резултати: 
  Подигнување на нивото на квалитетот на услугите за граѓаните 
Средствата во висина од 200.000,00 денари се планирани во Буџетот на Општината 
 
Активности за поддршка на локалниот развој 
 
   Приоритетот - Унапредување и развивање на активностите за поддршка на 
економскиoт развој на локално ниво, во согласност со можностите и со прописите.  
 
Цел: 
   Мотивирање да се изготват бизнис-планови, како и идентификување на проектни 
идеи од субјекти на територијата на Општина Центар-Скопје што потенцијално ќе 
аплицираат за финансиски средства од ЕУ-фондови и од други фондови.  
 
Активности: 
 
- Ангажирање експерти, обучувачи, предавачи и консултанти за консултантски услуги 
за потребите на Младинскиот центар 
 
- Користење техничка помош и советување при аплицирање со проекти за користење 
на можностите што ги нудат ЕУ-фондовите и другите странски донатори преку 
активности и подготовка на соодветни проекти за аплицирање 
 
- Организирање презентации од добри практики од реализирани проекти 
 
-  Јавен повик за изработка на бизнис-планови во рамките на проектот „Центар за 
претприемаштвото“ 
 
- Развој на партнерски проектни апликации на граѓаните, граѓанските организации и 
здруженија  и  Општината 
 
- Младински центар - Работилници со деца и млади од целната група 
 
Резултати: 
   Запознавање со процесот за аплицирање со проекти за користење финансиски 
средства од ЕУ-фондовите и од други фондови, како и отворање можности за 
вработување и самовработување. 
 
    Наведените активности за поддршка на локалниот развој во Општината се 
планирани со вкупен буџет од 200.000,00 денари. 
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Субвенции и трансфери 
 
Реализација на проект - Центар за работа со талентирани ученици од Општина 
Центар, Општина Карпош и Општина Кисела Вода. 
 
Реализацијата на проектот „Центар за работа со талентирани ученици од основните 
училишта на Oпштина Центар, Oпштина Кисела Вода и Oпштина Карпош“ ќе овозможи 
да се поддржат и да се стимулираат талентираните деца. На талентираните деца ќе им 
се овозможат услови за нивен развој и подготовка за важни меѓународни натпревари. 
 
Краткорочни цели: 
 
1. Формирање Центар за работа со талентирани од основните училишта на Општина 
Центар, Општина Кисела Вода и Општина Карпош 
 
1. Набавка на опрема за работа на Центарот и тоа: 

 
Просторија 1. Опрема за планетраиум и физика 
 
Просторија 2. Биохемиска лабораторија 
 
Просторија 3. Лабораторија за уметности 
 
3. Подготовка талентираните ученици да можат својот талент, знаење и способности 
да ги развиваат и усовршуваат, како и подготовка на талентираните деца за важни 
меѓународни натпревари. 
 
Очекувани резултати: 
 
Со реализацијата на овој проект талентираните ученици ќе добијат катче, каде што 
можат својот талент, знаење и способности да ги развиваат и усовршуваат. 
 
Средствата во висина од 6.000.000,00 денари наменети за реализација на проектот се 
обезбедени од Владата на Република Северна Македонија. Општина Центар-Скопје ќе 
учествува во овој проект со средства во висина од 200.000,00 денари.  
 
Набавка на информатичка и видеоопрема 
    
По извршените темелни проверки на ИТ-опремата и на мрежата во текот на 2020 
година, а врз основа на доставените извештаи утврдена е потреба од набавка на: 
   - Нова информатичко-техничка опрема и машини што опфаќа набавка на нова ИТ-
опрема, инсталација на сервери, миграција на податоците од постојната кон новата 
опрема, оптимизација и надградба на постојната виртуелизациска и системска 
инфраструктура и 
   - Каблирање и вмрежување на сите корисници во состав на општинските бараки. 
   
 Средствата во висина од 3.000.000,00 денари се планирани во Буџетот на Општината. 
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Компјутерски софтвер 
   
   Со набавката на лиценци за Mикрософт и антивирусни решенија ќе се лиценцираат 
виртуелните десктопи ќе се подобри заштитата на документите на секој корисник.    
Софтверските решенија по барање на соодветни сектори ќе бидат реализирани во 
соработка со раководителите и нивните потреби.  
   
 Средствата во висина од 6.000.000,00 денари се планирани во Буџетот на Општината. 
 
Поправка и одржување на хардвер и софтвер 
 
  На годишно ниво мора да постои поддршка од надворешни компании на целосниот 
систем за ИТ (сервери, мрежи, компјутери, печатачи, копири и апликативни софтвери).    
   
 Вкупниот планиран буџет за реализација на ставките во поправки и тековно 
одржување изнесува 2.000.000,00 денари. 
 
Вкупниот планиран основен буџет за реализација на Програмата за локален 
економски развој за 2022 година изнесува 11.600.000,00 денари, а буџетот 
на донации и надворешни извори на финансирање е во висина од 
6.000.000,00 денари. 
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ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ ЗА 2022 година 

 

     ЛOKАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПЛАНИРАНО 

  

Буџет 

 

Надворешни 
извори на 

финансирање 
и донации 

     Поддршка на локалниот економски развој 11.600.000,00 6.000.000,00 

 424  Поправки и тековно одржување 2.000.000,00  

 424420  Поправки и одржување хардвер и софтвер 2.000.000,00  

   Одржување на серверите, компјутерите, 

печатачите, фотокопирите и на мрежите  

  

   Одржување на постојните апликации (архива, 

софтвер за финансии, софтвер за урбанизам итн.) 

  

  425  Договорни услуги 200.000,00  

 425970  Консултантски услуги  200.000,00  

   Ангажирање експерти, обучувачи, предавачи и 
консултанти за консултантски услуги за потребите 
на Младинскиот центар (програмски работилници, 
обуки/тренинзи со деца и млади)  

  

   Ангажирање експерти, обучувачи, предавачи и 
консултанти за активности за потребите од 
учеството во кампањата за отпорност и 
одржливост на градовите/општините на УНДРР 
(Агенцијата на Обединетите нации за отпорност) 
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   Ангажирање експерти, обучувачи, предавачи, 
консултанти и организации за 
подготвување/изработка на проекти и проектни 
апликации за ЕУ-фондови и други донатори, 
менаџирање на проекти и проектен циклус за 
потребите на Општината  

  

   Ангажирање консултанти/експерти за изработка 
на Локален акциски план на Општина Центар за 
отпорност и одржливост. 

  

 426  Други тековни расходи 200.000,00  

 426990  Други оперативни расходи 200.000,00  

   Годишна членарина - Европска асоцијација за 
локална демократија - АЛДА 

  

   Користење техничка помош и советување при 
аплицирање со проекти што се финансирани од 
ЕУ-фондови и од други фондови 

  

   Јавен повик за изработка на бизнис-планови во 
рамките на проектот Центар за 
претприемаштвото 

  

   Развој на партнерски проектни апликации на 
граѓаните, граѓанските организации и здруженија  
и Општината 

  

   Учество на домашни и меѓународни конференции 
и саеми, средби со релевантни домашни, ЕУ-
институции и други меѓународни  институции - 
обезбедување различни видови техничка помош 
за развој на Општината, посета на збратимени 
општини 

  

   Младински центар - Работилници со деца и млади 
од целната група  

  

   Изработка на Локален акциски план на Општина 
Центар за отпорност и одржливост 
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   Организирање обуки и работилници и активности 
за потребите од учеството во кампањата за 
отпорност и одржливост на градовите/општините 
на УНДРР (Агенцијата на Обединетите нации за 
отпорност) 

  

   Изработка на регистар на фирми регистрирани на 
територија на Општина Центар-Скопје 

  

 464  Субвенции и трансфери 200.000,00 6.000.000,00 

 464990  Други трансфери 200.000,00 6.000.000,00 

   Реализација на проект - Центар за работа со 
талентирани ученици од Општина Центар, 
Општина Карпош и Општина Кисела Вода 

  

   Кофинансирање на проекти   

 480  Купување опрема и машини     3.000.000,00  

 480140  Купување информатичка и видеоопрема 3.000.000,00  

   Набавка на нова компатибилна ИТ-

инфраструктура, активна и пасивна мрежна 

опрема, зголемување на капацитетите на 

централниот серверски систем и системот за 

зачувување податоци 

  

   Набавка на нови лаптоп и десктоп компјутери, 

компјутерски делови, принтери, скенери, 

мултифункционални уреди, фотокопири и пасивна 

мрежна опрема 

  

 485  Набавка на софтвер 6.000.000,00  

 485230  Компјутерски софтвер 6.000.000,00  
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   Софтверско решение за ГИС   

   Набавка на антивирусни сервер-клиент решенија   

   Зголемување на постојниот електронски систем за 

комуникација преку електронска пошта 

  

   Софтвер за бекапирање на податоци од 
компјутери и апликации 

  

   Набавка на софтвер за изработка на буџет за 

2023 година 

  

   Набавка на апликативно решение за управување 

со основните средства на Општината 

  

   Набавка на апликативно решение за човечки 

ресурси 

  

   Одржување и подобрување на внатрешната и на 

надворешната системска безбедност 

  

   Обезбедување лиценци за постојните сервери, 

како и владини лиценци за оперативни системи за 

локалните машини (десктоп и лаптоп компјутери 

и тин-клиенти) 

  

   Веб-портал на Општината со календар на настани   

   Набавка на апликативно решение за електронско 

поднесување барање за набавки до Секторот за 

јавни набавки што ќе го користат сите други 

сектори, со што ќе се овозможи следење на 

склучените договори, на нивното траење и на 

нивната искористена вредност 

  

 
 
 



 
20 декември 2021 година  „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 21                                                стр. 76 

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

   
   Програмата стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Центар-Скопје“. 

 

 

 

Бр. 08-6333/10                                         Совет на Општина Центар-Скопје 
17.12.2021 година                                                    Претседавач 
С к о п ј е                                                          Виолета Велковска с.р. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


