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Заедницата на единиците на локалната самоуправа– ЗЕЛС , во посебен сегмент од своето 

дејствување кон општините, е посветена на реализација на активности поврзани со градење 

на капацитети на административните службеници на општините.  

 

Планот за обуки за 2020 година, содржи 19 тематски единици распределени во три оддели, 

при што во првиот оддел сe специјализирани обуки со 15 модули во осум области –право(1), 

финансии(2), човечки ресурси(2), образование (1), локален економски развој(1), енергетска 

ефикасност (3), еднакви можности (3) и локален патен сообраќај (2); и по две во вториот 

оддел за сертифицирани обуки и во третиот именуван „ад хок“(условени обуки што ќе се 

реализираат доколку најавените законски измени се усвојат во тек на година).  Во подготовка 

на Годишниот план за обука 2020г. учествуваа членовите на мрежи на ЗЕЛС од општинска 

администрација.  

  

Во извештајот по Програмата за обука 2020 нема да бидат наведени проекции ниту 

споредбени параметри во однос на претходните години поради сложената ситуација со 

појавата на пандемијата КОВИД-19, вонредните околности како последица на тоа, примена на 

мерките за заштита на здравјето на поединецот и прилагодување на нов начин на 

реализација на активностите за градење на капацитети преку е-платформи. Овој извештај ги 

содржи обуките што се реализараа во 2020г.  

 

*** 
Во прегледот даден во продолжение, нумерички и текстуално се претставени активностите 

што се спроведени во оваа компонента од работењето на ЗЕЛС во 2020 година, и тоа врз 

основа на : 

А). 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 2020 година 

Бр Тема Целна група Период/ 

Место 

Бр. на 

учесн

ици 

Вид на 

активност 

01 Стекнување со овластување за 
водење постапка за отуѓување 
и давање под закуп на 
градежно земјиште во 
државна сопственост 

Општинска 
администрација 

ФевруариЗТ
Ц, Скопје 

 64 Обука 

02 Еднакви можности меѓу 
жените и мажите: предизвици 
и дилеми  

Координатори за 

еднакви можности во 

ЕЛС 

Февруари, 

ЗТЦ, Скопје 

28 Работилница 

03 Протоколи за комуникација и 
за изработка на документи за 
родова еднаквост на локално 
ниво 

Членови на Работна 
група за родова 
еднаквост  

Е-платформа 15 Работилница 



04 Примена на политиките за 
родова еднаквост на локално 
ниво 

Членови на Лоби 
група (претседател на 
совети и 
градоначалници) 

Септември, 
Скопје 

15 Работилница 

05 Родово одговорно буџетирање Советници-членови 
на комисии за 
еднакви можности 
меѓу жените и мажите 

Октомври, 
Маврово 

18 Обука 

06 Унифицирана методологија и 
стандардизирани процедури 
за навремено и соодветно 
планирање на општински 
политики и планови 

Мрежа за човечки 
ресурси на ЗЕЛС 

Е-платформа 29 Обука 

07 Подготовка на буџет за 2021 Мрежа на финансиски 
работници 

Е-платформа 35 Советување 

08 Методолошки пристап до 
поуспешна интеграција на 
родовите перспективи во 
локални политики и буџет 

Координатори на 
еднакви можности во 
ЕЛС 

Е-платформа 17 Работилница 

09 Дневните центри како 
услуги за поддршка на 
семејството и услуги кои се 
базирани во заедницата 

Општина 
администрација - 
социјална заштита  

Е-платформа 30 Обука 

10 Подигнување на свеста за 
човековите права, 
недискриминација и 
вклучување на локално 
ниво 

Општина 
администрација - 
социјална заштита 

Е-платформа 35 Обука 

ВКУПНО 286  

 

Б). Категоријата на лица опфатени со активностите за стекнување со 

овластување наменети за :  

б) Општинска администрација – административни службеници.  

 

01 Стекнување со овластување за 
водење постапка за отуѓување 
и давање под закуп на 
градежно земјиште во 
државна сопственост 

Општинска 
администрација 

Февруари, 
Испитен 
центар на 
Правен 
факултет, 
Скопје 

41 Испит (3 
сесии/2-
теорија и 1-
практичен 
дел) 

02 Стекнување со овластување за 
водење постапка за отуѓување 
и давање под закуп на 
градежно земјиште во 
државна сопственост 

Општинска 
администрација 

Септември, 
Испитен 
центар 
Правен ф., 
Скопје 

28 Испит / 1 
сесија-теорија 

03 Стекнување со овластување за 
водење постапка за отуѓување 
и давање под закуп на 
градежно земјиште во 
државна сопственост 

Општинска 
администрација 

Октомври, 
Испитен 
центар 
Правен ф., 
Скопје 

46 Испит/ 2 
сесии: 1 
теорија и 1 
практичен дел 



04 Стекнување со овластување за 
водење постапка за отуѓување 
и давање под закуп на 
градежно земјиште во 
државна сопственост 

Општинска 
администрација 

Ноември, 
Испитен 
центар на 
Правен 
факултет, 
Скопје 

33 Испит/ 2 
сесии: 
практичен дел 

ВКУПНО 148  

 


