Врз основа на член 22, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.
Весник на РМ“бр.5/02) и член 14, став1, точка 11 од Статутот на општина Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Кр.Паланка бр.8/010), Советот на Општина Крива Паланка на
седница одржана на 30.11.2012 година, донесе
ПРОГРАМА
за развој на информатичко – комуникациската технологија
на Општина Крива Паланка за 2013 година
1. Развојни приоритети и цели
Програмата за развој на ИКТ е креирана во согласност со Локалната ИКТ
стратегија на Општина Крива Паланка 2011-2014 и претставува продолжување на
политиката на општината од претходните години, односно надградба и усовршување на
досегашните постигања.
Програмата за развој на ИКТ за 2013 ќе биде насочена во повеќе области и тоа:
•
•
•

Одржување и набавка на нова ИТ опрема
Одржување и набавка на нов софтвер
Имплементација на нови ИТ решенија и нивна интеграција со постојниот
систем
Континуирана обука на вработените

•
•
2. Проектни активности
•

Електронско одвивање на седниците на Советот на Општина Крива Паланка
Сегашниот модел на припрема на материјал за седниците и одржувањето на
седниците е застарен и има потреба од надоградба со користење на современи ИКТ
решенија. Електронското одвивање на седниците на Советот на Општина Крива Паланка
ќе овозможи подготовка и водење на седниците на Советот, пристап до сите тековни и
архивирани материјали (одлуки, решенија, записници, службени гласници) и целокупната
законска рамка која постои на располагање во електронски облик.
•

Имплементација на Правилникот за технички и организациски мерки за
обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

Согласно Правилникот за технички и организациски мерки за обезбедување
тајност и заштита на обработката на личните податоци потребно е да се имплементираат
низа од мерки со кои се обезбедува соодветно ниво на безбедност и се дефинира
начинот на манипулација со резервните копии на податоците.
•

Подобрување на информатичко –комуникациската инфраструктура

Во текот на изминатиот период, општината направи голем исчекор во процесот на
компјутеризирање на сите одделенија, односно скоро сите вработени кои имаат потреба
од користење на компјутери се обезбедени со свој работен простор и компјутерска
опрема и се вклучени во информацискиот систем на Општината. Меѓутоа, се уште има
потреба за нова ИКТ-опрема, како и модернизација на дел од постоечката, бидејќи е
застарена и нема можност за поширока употреба.
•

е-даноци

Како новина планирано е воведување на веб апликација за online извештаи.
Апликацијата е наменета за даночните обврзници. Преку овој веб портал даночните
обврзници ќе можат да ја проверат својата состојба во општината и тоа: финансиска
картица, пријавени имоти, изготвени решенија, следење на предметот за данок на
промет, наследство и подарок и пријавени деловни единици за правните лица.
•

Обуки на вработените

Имплементацијата на нови софтверски и хардверски решенија мора да биде
следена со соодветни обуки на вработените за да се постигнат очекуваните резултати.
Од друга страна потребни се и обуки за граѓаните за користење на е-услугите на
општината.
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проект

Предвидени
средства (мкд)

Електронско одвивање на седниците на Совет
Имплементација на мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци
Подобрување на информатичко – комуникациската
инфраструктура
е-даноци
Трошоци за одржување на апликации од трети лица и
хостирање (mt.net/ marnet / edusoft / euronetcom/mbs …)
Тековно одржување на хардвер и софтвер
Обуки

Бр. 07-2485/5
27.08.2012 година
Крива Паланка

10.000.000
200.000
360.000
30.000
250.000
150.000
200.000
ВКУПНО: 11.190.000

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
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