ВАЖНО ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ КОИ САКААТ ДА СЛЕДАТ КУРСЕВИ СО ПОМОШ НА СИСТЕМОТ ЗА
МИКРОУЧЕЊЕ: Доколку сакате да следите некој од достапните курсеви за генеричките обуки што ги организира
Министерството за информатичко општество и администрација, Ве молиме контактирајте го одделението/лицето
задолжено за човечки ресурси во Вашата институција и курсот ќе Ви биде назначен/достапен преку системот
KnowledgePulse на Вашиот персонален компјутер или смарт телефон!

Листа на достапни курсеви со помош на системот за Микроучење

Наслов на курс
НОВО!

1

Број / Наслов на лекции
Обука и стручно усовршување согласно Закон за
административните службеници

Целна група
 За сите административни
службеници

1

Дефиниции и клучни принципи

 За лица вработени во единиците на
локалната самоуправа

2

Партиципативно владеење (владеење со учество) и
зајакнување на локалната демократија

3

Одржливи заедници со подобар пристап до
правични и квалитетни локални услуги

4

Фискална децентрализација

Обука и стручно
усовршување согласно
Закон за
административните
службеници

НОВО!
Обука за децентрализација

1

Definitions and key principles

Training module on
decentralization

2

Participatory governance and strengthening local
democracy

(Обука за децентрализација
на англиски јазик)

3

Sustainable communities with better access to
equitable quality local services

4

Fiscal decentralization

1

Përkufizimet dhe parimet kyçe

2

4

Qeverisja me pjesëmarrje dhe forcimi i demokracisë
lokale
Bashkësi e qëndrueshme me qasje më të mirë në
shërbimet lokale të barabarta dhe cilësore
Decentralizimi fiskal

1

Objektivi dhe struktura e planeve të integruara

2

Parimet e njoftimit për planet e integruara

3

Monitorimi, auditimi dhe njoftimi

1

Purpose and structure of Integrated Plans

2

Principles of reporting on Integrated Plans

3

Monitoring, review and reporting

1

Цел и структура на интегрираните планови

НОВО!

НОВО!
Trajnimit për
decentralizimin
(Обука за децентрализација
на албански јазик)
Njoftime për planet e
integruara
(Известување за
интегрираните планови на
албански јазик)
Reporting on Integrated
Plans
(Известување за
интегрираните планови на
англиски јазик)

3

 За лица вработени во единиците на
локалната самоуправа

 За лица вработени во единиците на
локалната самоуправа

 За лица вработени во единиците на
локалната самоуправа

 За лица вработени во единиците на
локалната самоуправа

 За лица вработени во единиците на

Известување за
интегрираните планови

Hartimin e planeve të
integruara
(Подготвување на
интегрираните планови на
албански јазик)
Preparation of Integrated
Plans
(Подготвување на
интегрираните планови на
англиски јазик)
Подготвување на
интегрираните планови

Pjesëmarrjen e qytetarëve në
planifikimin e integruar
(Граѓанско учество во
интегрираното планирање
на албански јазик)
Citizen participation in
Integrated Planning
(Граѓанско учество во
интегрираното планирање

локалната самоуправа
2
3
1

Принципи на известување за интегрираните
планови
Следење, ревизија и известување
Objektivi dhe struktura e planeve të integruara

2
3

Përmbajtja e planeve të integruara
Hartimi i planeve të integruara

4
1
2
3
4

Implementimi, monitorimi dhe auditimi
Purpose of Integrated Plans
Content of Integrated Plans
Preparation of Integrated Plans
Implementation, monitoring and review

1
2
3
4
1

Цел на интегрираните планови
Содржина на интегрираните планови
Подготовка на интегрираните планови
Имплементација, мониторинг и ревизија
Objektivi dhe struktura e planeve të integruara

2

Parimet e pjesëmarrjes së qytetarëve në planifikimin
e integruar
Qasje dhe vendosje
Monitorimi dhe shqyrtimi
Purpose and structure of Integrated Plans

3
4
1
2
3

Principles of citizen participation in Integrated
Planning
Accessibility and inclusion

4

Monitoring and review

 За лица вработени во единиците на
локалната самоуправа

 За лица вработени во единиците на
локалната самоуправа

 За лица вработени во единиците на
локалната самоуправа

 За лица вработени во единиците на
локалната самоуправа

 За лица вработени во единиците на
локалната самоуправа

на англиски јазик)
Граѓанско учество во
интегрираното планирање

3
4
1

Цел и структура на интегрираните планови
Принципи на учеството на граѓаните во
интегрираното планирање
Пристапност и вклучување
Следење и ревизија
Финансиско управување и контрола

2

Внатрешна ревизија

Public Internal Financial
Control

1

Financial Management & Control

(Јавна внатрешна
финансиска контрола на
англиски јазик)
Kontrollit të brendshëm
publik financiar

2

Internal Audit

1

Menaxhimi financiar dhe kontrolli

2

Auditimi i brendshëm

Јавна внатрешна
финансиска контрола

(Јавна внатрешна
финансиска контрола на
албански јазик)
Јавна администрација и
економски развој
Public administration and
economic development
(Јавна администрација и
економски развој- на
англиски јазик)
Закон за класифицирани

1
2

1

1

1

Јавна администрација и економски развој

Public administration and economic development

Закон за класифицирани информации

 За лица вработени во единиците на
локалната самоуправа

 За сите административни
службеници

 За сите административни
службеници

 За сите административни
службеници

 За сите административни
службеници
 За сите административни
службеници

 За корисници на класифицирани

информации

информации

Управување со човечки
ресурси- предизвици,
можности и алатки

1

Управување со човечки ресурси- предизвици,
можности и алатки

 За државните службеници од
одделенијата за управување со
човечки ресурси

Hyrje në administratën
publike

1
2

(Вовед во јавна
администрација на
албански јазик)
Евалуација на проекти

3

Pse kemi administrate publike?
Organizimi i administratës publike në Republikën e
Maqedonisë
institucionet dhe politikat e BЕ

4

Puna në organizatë

1

Евалуација на проекти

 За државни службеници кои работат
на проекти

1

Project appraisal

 За државни службеници кои работат
на проекти

1
1
2

Менторство
Зошто имаме јавна администрација?
Организација на јавната администрација во
Република Македонија
Институции и политики на Европската унија
Работење во организација
Закон за рамномерен регионален развој

 За ново -вработени лица;
 За државните службеници вработени
преку Секретаријатот за
спроведување на рамковниот
договор

(на македонски јазик)
Project appraisal
(Евалуација на проекти - на
англиски јазик)
Менторство
Вовед во јавната
администрација

Закон за рамномерен
регионален развој

3
4
1

 За сите административни
службеници
 За ново -вработени лица;
 За државните службеници вработени
преку Секретаријатот за
спроведување на рамковниот
договор
 За вработените во единиците на
локалната самоуправа;
 За државните службеници од
органите на централна власт кои
соработуваат со единиците на

Закон за локална
самоуправа

1

Закон за локална самоуправа




Закон за меѓуопштинска
соработка

1

Закон за меѓуопштинска соработка




1
Закон за административни
службеници

2
3
4
5

Основни одредби и координација на работата на
административните службеници
Класификација на работни места на
административните службеници
Вработување и унапредување на
административни службеници
Стручно усовршување на административните
службеници
Дисциплинска одговорност и плата на
административните службеници
Закон за вработените во јавниот сектор

Закон за вработените во
јавниот сектор
Закон за електронски
комуникации

1

1

Закон за електронски комуникации

Антикорупциски мерки и
етика во државната служба

1

Надлежности на Државната комисија за
спречување на корупција, Закон за спречување на
корупција и Закон за спречување судир на

локалната самоуправа
За вработените во единиците на
локалната самоуправа;
За државните службеници од
органите на централна власт кои
соработуваат со единиците на
локалната самоуправа
За вработените во единиците на
локалната самоуправа;
За државните службеници од
органите на централна власт кои
соработуваат со единиците на
локалната самоуправа
За сите државни и јавни службеници

За сите државни и јавни службеници
За државни службеници за чиешто
работење потребно е основно познавање
на одредбите од Законот за електронски
комуникации
За државни службеници кои посетиле
генеричка обука од класичен тип

2

Закон за електронско
управување

3
4
1
2

Закон за јавни набавки

1

Закон за општа управна
постапка во делот на
прибирање и размена на
документи
Нема погрешна врата
Процена на влијанието на
регулативата
Управување со човечки
ресурси

2
1

1
1
1

2
3

Вовед во микроучење
Проекти на МИОА

1
1

интереси
Стратешки документи и акциски планови за
превенција на корупцијата и судирот на интереси;
Имплементирање на меѓународни
антикорупциски конвенции
Етика во државната служба
Вежби со „Дилема ситуации“
Закон за електронско управување
Подзаконски акти од областа на електронското
управување
Закон за јавни набавки/измените во Законот за
јавни набавки
Електронски систем за јавни набавки
Закон за општа управна постапка во делот на
прибирање и размена на документи

Напомена: Оваа обука може да се
користи и како основна алатка за учење!

Концепт „Нема погрешна врата“
Вовед во процесот на Процена на влијанието на
регулативата-ПВР
Улога и одговорности на единиците за управување
со човечки ресурси во државната служба/
стандарди за за управување со човечки ресурси
Обука-образование-учење
Планирање и координирање на обуката и
стручното усовршување на државните
службеници во РМ
Вовед во микроучење
Проекти на МИОА

За сите државни службеници
За сите државни службеници

За државни службеници кои посетиле
генеричка обука од класичен тип
За државни службеници кои посетиле
генеричка обука од класичен тип
За државни службеници кои имаат
предзнаења за општата управна
постапка

За државни службеници кои посетиле
генеричка обука од класичен тип
Напомена: Оваа обука може да се
користи и како основна алатка за учење!

За сите државни службеници
За сите државни службеници кои сакаат
да се информираат за работата на
МИОА

