ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ
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Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС , во
посебниот сегмент од своето дејствување кон општините, посвети големо внимание, време
и финансиски средства за реализација на активности поврзани со градење на капацитетите
на административните службеници вработени на општините.
Планот за обуки за 2014 година, содржи 25 тематски единици распределени во 13 области –
урбанизам(3), право(3), финансии(2), човечки ресурси(2), пожарникарство(1), односи со
јавност(2), образование(1), животна средина(3), локален економски развој(4),
информатичко-комуникациски технологии(1), енергетска ефикасност(1), ЕУ интеграции и
фондови (1) и јавна чистота (1).
Согласно годишните програмски проекции, во 2014 година се реализирани 42 тематски
единици, кои опфаќаат 18 тематски модули од Планот за обуки 2014. Реализирани се: 8
работилници, 31 обука, 2 советувања и 14 студски посети, на кои биле опфатени 1606 лица
од општинската администрација. Обуките се одржуваа како еднодневни исклучиво во ЗЕЛС
Тренинг центарот во Скопје, со што се бележи максимална искористеност во однос на
одржување на планирани обуки.
Во 2014г., треба да се земе предвид дека се одржаа вонредни парламентарни избори, со што
во период од најмалку 4 месеци се одрази на предвидената динамика за реализација на
активности за градење капацитети на општините.
Дел од тематските единици предвидени во Планот за обуки 2014 не беа спроведени и
поради неусепешно воспоставена соработка со соодветните централни државни ресори за
назначување предавачи-стручни лица од конкретна област, за временскиот период за кој
беше предвидено спроведувањето на обуките. (како во областа на човечки ресури и
финансии). Обуката „Електронско издавање на Б-ИСКЗ дозволи и одобрување на елаборати“
не е спореведена поради преговорите што сѐ уште се во тек за законска задолжителна
примена на оваа алатка.
За спроведување на обуката за електронско отуѓување и давање под закуп на градежно
неизградено земјиште во државна сопственост, со примена на новите измени во Законот за
полагање испит, е пристапено кон обезбедување технички услови за одржување на
испитите, за што е задолжена државата.
Во прегледот даден во продолжение, нумерички и текстуално се претставени активностите
што се спроведени во оваа компонента од работењето на ЗЕЛС во 2014 година, и тоа врз
основа на :
А). Број на одржани обуки, работилници и советувања:
1. Спроведени согласно План за обуки на ЗЕЛС.
Согласно Планот за обуки, во 2014 година се спроведени 18 тематски модули, од
вкупно 25 распределени во 13 области, што бележи реализација на Планот од 62% (15%
повеќе во однос на 2013 година). Најмногу активности се евидентирани во областа на

локалниот економски развој, а најголем број учесници ја посетиле тематската единица за
јавна чистота.
Област

Број на
реализирани
теми

% во однос
вкупно теми по
област

Урбанизам
Право
Човечки ресурси
Односи со јавност
Образование
ЛЕР
Животна средина
ИКТ
ТППЕ
ЕУ Фондови
ЕЕ
Јавна чистота

2
2
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1

66.7%
66.7%
50%
50%
100%
100%
66.7%
100%
100%
100%
100%
100%

Број на
учесници
184
32
32
37
33
160
123
26
22
64
32
395

% во однос на
годишен број на
учесници
11,46
1,99
1,99
2,30
2,05
9,96
7,66
1,62
1,37
3,99
1,99
24,60

2. Дополнителни или/и ад хок активности за градење на капацитети
→ЗЕЛС и Центарот за европска перспектива на Република Словенија, како дел од
официјалната развојна соработка меѓу Република Македонија и Република Словенија,
организираа обука за зајакнување на капацитетите на локалните власти за управување со
инфраструктурни проекти, (ко)финансирани од Европската унија и други донатори.
→ Обуката за софтверска апликација за јавно наддавање при располагање со движни и
недвижни ствари се одржа во функција на воведениот електронскиот систем за јавно наддавање
при располагање (отуѓување и давање под закуп) со движни и недвижни ствари што произлегува
од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.
→ Во соработка со АКН (Агенцијата за катастар на недвижности на РМ) е одржана
обука за постапување преку системот на АКН(системот е-кат и е-шалтер), во контекст на
разјаснување околу приложување на потребната документација во одредени постапки,
начинот на пресметка на надоместокот за одредени услуги, висината на административните
такси, уписот, и други прашања поврзани со правните аспекти на постапување во согласност
со Законот за катастар на недвижности.
→ За потребите на Мрежата на финансиски работници на ЗЕЛС одржани се две
работилници за примена на новиот Закон за финансиска дисциплина и на Упатството за
начинот на трезорско работење на општините.
→ На барање на Мрежата за сообраќај на ЗЕЛС е одржано советување за законски
измени и дополнувања за превоз во патниот сообраќај и за законот за јавни патишта.

→ Во организација на ЗЕЛС и Институтот за развој на руралните заедници е
презентирана новата алатка - „Локален развој предводен од заедниците“ (Community Led
Local Development- CLLD), на која беше претставена и мерката LEADER (“Liaison entre actions
de developpement de l’economie rurale”), како оска во заедничката европска политика за
земјоделство и рурален развој.
→Со спроведувањето на проектот „Сертифицирање на форумски модератори“,
поддржан од СДЦ-Македонија, се обучија 12 форумски модератори, кои се стекнаа со
сертификат за потврда на стекнатото знаење.
→ ЗЕЛС во соработка со Делегацијата на Европската Комисија во Република
Македонија успеа да ги вклучи општините во стуските програми на TAIEX што се
организираат во Брисел. Вкупно се реализрани 14 студиски посети во следните области:
јавни набавки, добро владеење, детски права, родова еднаквост, културно наследство и
туризам, претприемништво, регионална политика, рурален развој, социјална инклузија,
управување со води, урбана мобилност, вработување, поддршка на лица со попреченост и
заштита на природата. Преку оваа програма, вкупно 46 лица вработени во општинската
администрација учествуваа во студиските посети.
Б). Категоријата на лица опфатени со активностите за градење на капацитети ,
односно наменети за :
а) Избрани функционери на локално ниво
б) Општинска администрација – административни службеници.

Одржани активности за градење капацитети во 2014 година
Бр

Тема

01

ИПА 2007-2013 со акцент на
прекугранична
соработка
(подготовка
и
имплементација на проект)
→ Воведување систем за
управување со квалитет
→ Заедничка рамка за
проценка (CAF)

02

03

Е-одобрение за градење

04

Сертификација на форумски
модератори

05

Брендирање на ЕЛС и
улогата на ПР лицата во овој
процес

Целна група
Општинска
администрација – ЕУ
мрежа
Општинска
администрација –
мрежа на правници и на
ЧР
Општинска
администрација –
мрежа на урбанисти
Форумски модератори
Општинска
администрација –
мрежа за ПР

Период/
Место
Јануари,
ЗТЦ Скопје

Бр. на
учесници
64

Вид на
активност
Обука

Февруари,
ЗТЦ Скопје

32

Обука

Февруари,
ЗТЦ Скопје

105

Работилница

Февруаримарт, ЗТЦ
Скопје
март, ЗТЦ
Скопје

12

Обука и
испит

37

Обука

06
07

08

09

10

11

12

13

14

BFC SEE сертификација –
обука и испит на кандидати
за евалуатори
Електронско водење на
прекршочна постапка
според Закон за јавна
чистота
Законски измени и
дополнувања за превозот во
патниот сообраќај и законот
за јавните патишта
Програми за развој на ЕЕ и
искористување на
обновливи извори на
енергија
Локални инвестиции и
искористување на
локалните потенцијали за
развој – ЈПП
Стратегиските цели и
приоритети во стручното
образование и обуки во
контекст на доживотно
учење
Законски измени, надзор,
постапување, управна
постапка, мониторинг и
обврска за мерење на
емисии во животна средина
Примена на законските
прописи за управување со
отпад и за управување со
отпад од електрична и
електронска опрема
Подобрување на постојниот
Закон за просторно и
урбанистичко планирање

15

Примена на новиот Закон за
финансиска дисциплина

16

Прописи од областа на
заштитата од пожари

17

Примена на стандардите
за управување со човечки
ресурси во локалната власт
Бизнис пријателска
сертификација

18

ЗЕЛС и ССК –
администрација

мај, ЗТЦ
Скопје

10

Обука и
испит

општинска
администрација –
комунални редари,
комунални инспектори,
ИТ, МВР и МТВ
Општинска
администрација –
мрежа за сообраќај

Мај, ЗТЦ
Скопје

395

Обука

Мај, ЗТЦ
Скопје

36

Советување

Општинска
администрација –
мрежа за ЕЕ

Јуни, ЗТЦ
Скопје

32

Обука

Општинска
администрација – ЛЕР
Мрежа

мај, ЗТЦ
Скопје

45

Обука

Општинска
администрација –
мрежа за образование

мај, ЗТЦ
Скопје

33

Работилница

Општинска
администрација Мрежа за животна
средина

Јуни, ЗТЦ
Скопје

59

Обука

Општинска
администрација Мрежа за животна
средина

Јуни, ЗТЦ
Скопје

64

Обука

Општинска
администрација Мрежа за урбанизам
Општинска
администрација Мрежа за финансии
Општинска
администрација Мрежа за ТППЕ
Општинска
администрација Мрежа за УЧР
Административни
службеници од ЕЛС

Јуни, ЗТЦ
Скопје

79

Советување

Јуни, ЗТЦ
Скопје

65

Работилница

Јуни, ЗТЦ
Скопје

22

Работилница

Јули, ЗТЦ
Скопје

32

Обука

Септември,
ЗТЦ Скопје

25

Обука

19

Постапување преку
системот на АКН

Октомври,
ЗТЦ Скопје

87

Обука

Стратегиско планирање на
ЛЕР и раководење со
проектен циклус
Подготвки за примена на
Закон за административни
службеници

Општинска
администрација Мрежа на урбанисти
Општинска
администрација Мрежа на ЛЕР
Општинска
администрација Мрежа за УЧР

20

Октомври,
ЗТЦ Скопје

45

Обука

Октомври,
ЗТЦ Скопје

34

Работилница

22

Примената на упатството за
начинот на трезорското
работење на општините

Општинска
администрација Мрежа за финансии

Октомври,
ЗТЦ Скопје

15

Работилница

23

Користење на
информациски систем за
јавно наддавање при
располагање со движни и
недвижни ствари www.estvari.mk
Туризмот и потенцијалите
на општините

Општинска
администрација –
урбанисти, ИТ

Ноември,
ЗТЦ Скопје

97

Обука

Општинска
администрација – ЛЕР
Мрежа
Општинска
администрација – ЕУ
Мрежа
Општинска
администрација – ИТ
мрежа
Општинска
администрација – ЕУ и
ЛЕР мрежа
Мрежа на
сертифицирани
форумски модератори
Општинска
администрација и
избрани лица

Декември,
ЗТЦ Скопје

35

Обука

Декември,
ЗТЦ Скопје

20

Работилница

Декември,
ЗТЦ Скопје

26

Обука

Декември,
ЗТЦ Скопје

33

Обука

Декември,
ЗТЦ Скопје

21

Работилница

2014,
Брисел

46

Студиски
посети

21

24

25

26

Финансирање општински
инфраструктурни проекти и
словенечкото искуство
Мобилни
апликации
основи

27

Алатка
„Локален
развој
предводен од заедниците“

28

Форуми во заедницата“ во
општините

29

LAF Програма на ЕК
(14 програми- јавни набавки,
добро владеење, детски
права, родова еднаквост,
културно наследство и
туризам, претприемништво,
регионална политика,
рурален развој, социјална
инклузија, управување со
води, урбана мобилност,
вработување, поддршка на
лица со попреченост и
заштита на природата)
ВКУПНО

1606

