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Почитувани,
Министерството за локална самоуправа преку Стратешкиот план ја имплементира
Програмата нa Владата на Република Македонија во делот што се однесува на локалната самоуправа,
рамномерниот регионален развој и прекуграничната соработка, согласно своите надлежности и утврдени
приоритети, во корелација со владините стратешки приоритети и приоритетните цели, како и со
националните документи за развој и за интегрирање во Европската Унија.
Во таа смисла, во наредниот тригодишен период Министерството за локална
самоуправа ќе работи на консолидирање на системот на локалната самоуправа, поттикнување на
рамномерниот развој преку насочување на средствата во планските региони согласно степенот на
развиеност, како и на поддршка на потенцијалните корисници на средствата од ИПА Програмата на
Европската Унија за прекугранична соработка.
Системот на локалната самоуправа во Република Македонија е воспоставен врз
основа на Европската повелба за локална самоуправа и добрите пракси на земји, членки на Унијата.
Заради подобрување на системот на локалната самоуправа и поттикнување на локалниот развој, се
воспоставува механизам за следење на функционалноста на општините и мерење на квалитетот на
живеење во секоја општина. Ќе се зголеми позитивната конкурентност што ќе доведе до подобро
управување во општините врз основа на принципите за добро владеење на локално ниво. Акцентот е
ставен на зајакнување на капацитетите на општините за транспарентно, отчетно, инклузивно и ефективно
работење, согласно потребите и приоритетите на граѓаните. Се залагаме за Министерство-отворено за
општините и општини -отворени за граѓаните.
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Заради зголемување на ефикасноста на локалната администрација, приоритет е
зголемување на обемот и квалитетот на е-услугите, како и на создавање на услови за испорака на
административните услуги од едно место, што е од голема важност за граѓаните и за бизнис заедницата.
Другиот важен аспект е финансиската оддржливост на општините. Врз основа на
детална анализа ќе се пристапи кон редефинирање на начинот и критериумите за определување на блок
дотациите за општините, со цел да се обезбеди праведна и транспарентна распределба на средствата од
централната власт за обезбедување на основните функции во областите на основното и средното
образование, социјалната заштита, културата и противпожарната заштита.
Отпочнат е процес на консултација за решавање на статусот на месните и урбаните
заедници. Станува збор на огромен потенцијал, кој што е потребно да се стави во функција на граѓаните
како канал за комуникација со локалните власти заради решавање на прашања од заеднички интерес,
како и поддршка на општината во обезбедувањето на одрдени јавни услуги на ниво на месна или урбана
заедница.
Приоритет на Министерството за локална самоуправа е создавање на услови за
рамномерен развој на целата територија на државата, заради обезбедување на воедначени јавни услуги
и подобрување на валитетот на живеење за сите граѓани. Министерството за локална самоуправа
рамномерниот регионален развој го поттикнува преку финансирање на проекти за развој на планските
региони, на подрашјата со специфични развојни потреби и на селата. Се воспоставува систем за следење
на алокацијата на средствата од различни ресори кон планските региони, како и за нивна транспарентна
распределба.
Министерството за локална самоуправа, како координатор на ИПА Програмата за
прекугранична соработк, во рамките на ИПА 2, ги заокружи првите јавни повици за проекти со Албанија,
Бугарија, Грција и со Косово, а се подготвува и првиот повик со Србија. Министерството работи на
зајакнување на сопствените и на капацитетите на учесниците во процесот, заради зголемување на нивото
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на апсорбција на средствата од Европската Унија. Националното кофинансирање продолжува и во
вториот ИПА програмски период, како поддршка на националните субјекти и нивно охрабрување за
подготовка на квалитетни и конкурентни проекти кои што ќе имаат влијание на локалниот и на развојот
на регионот.
МИНИСТЕР

Suhejl Fazliu
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Од Преамбулата на Европската повелба за локалната самоуправа
Имајќи предвид дека локалната власт е една од главните основи на секое демократско
уредување,
Сметајќи дека правото на граѓанинот да учествува во водењето на јавните работи
претставува демократски принцип што важи во сите земји, членки на Советот на Европа,
ниво,

Убедени дека најнепосредното остварување на ова право е можно токму на локално

Убедени дека постоењето на локални власти со вистински одговорности може да
обезбеди администрација која истовремено е и ефикасна и блиска до граѓанинот,
Свесни дека зачувувањето и јакнењето на локалната самоуправа во различни
европски земји претставува значаен придонес во изградба на Европа заснована врз начелада
на демократија и децентрализација на власта,
Оценувајќи дека сето тоа подразбира постоење на локални власти кои поседуваат
демократски избрани органи за донесување на одлуки и висок степен на автономија во однос
на нивните одговорности, како и со патишта и начини со кои се реализираат тие
одговорности, како и средства потребни за нивното остварување,
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Земјите договорнички се обврзуваат да ги почитуваат одредбите од Европската
повелба за локалната самоуправа.
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ВОВЕД
Стратешкиот план на Министерството за локална самоуправа 2018-2020 содржи суштински промени во однос
на претходниот стратешки документ затоа што е подготвен согласно новата Програма на Владата на Република
Македонија за периодот 2017-2020 година, како и согласно новите стратешки приоритети на Владата на Република
Македонија за 2018 година, а врз основа на нормативната рамка за стратешко планирање, имајќи ги предвид
расположивите човечки ресурси.
Стратешкиот план ги содржи приоритетите и целите на Министерството, кои што се насочени кон
имплементација на владината програма, како и програми, проекти и активности за нивна реализација.
Овој Стратешки план за појдовна основа ги има редефинираните мисија и визија на Министерството, врз
основа на приоритетите на Владата во областа на локалната самоуправа и регионалниот развој, утврдени во
владината Програма.
Исто така овој Стратешки план ќе ги земе предвид активностите кои што ќе произлезат од изменетата
Програма за добро управување на локално ниво, локален развој и децентрализација за периодот до 2020 година,
како и новиот Акциски план за имплементација на Програмата.
При подготовката на Планот се земени предвид следните начела:





Поврзаност на мисијата на Министерството за локална самоуправа со надлежностите утврдени во Законот за
организација и работа на органите на државната управа, како и во материјалните закони: Законот за
локалната самоуправа, Законот за територијална организација на локалната самоуправа во Република
Македонија, Законот за градот Скопје, Законот за рамномерен регионален развој, Законот за меѓуопштинска
соработка, Законот за државен инспекторат за локална самоуправа и Регулативата на Европската Унија за
воспоставување и спроведување на инструментот за претпристапна помош за земјите од Западен Балкан и
Турција.
Реална остварливост и усогласеност меѓу целите и капацитетите на Министерството за локална самоуправа,
Транспарентност и разбирливост за јавноста,
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Мерливост на очекуваните резултати преку јасни и транспарентни показатели на успешност
Утврдените приоритети и цели на Министерството се во функција на спроведување на мисијата на
Министерството и обезбедување на рамка за планирање во согласност со фискалната стратегија на Владата на
Република Македонија за планскиот период. .

МИСИЈА
Консолидација на системот на локалната самоуправа и политиката на рамномерен регионален развој
заради обезбедување на услови за вршење на надлежностите од страна на единиците на локалната самоуправа
согласно потребите на граѓаните, на транспарентен и инклузивен начин, како и поттикнување на подинамичен
локален и регионален развој што ќе резултира со подобрување на квалитетот на живеење и намалување на големите
диспаритети меѓу општините и меѓу планските региони.
Својата мисија Министерството за локална самоуправа ја остварува во координација со другите
надлежни министерства, општините и со ЗЕЛС, во консултација со граѓанскиот и со бизнис секторот.

ВИЗИЈА
Општините и градот Скопје ги обезбедуваат локалните јавни услуги на нивото на утврдени стандарди, со
воедначен квалитет на целата територија на државата и располагаат со соодветни ресурси за поттикнување на
локалниот развој и на развојот на планскиот регион.
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ЗАДАЧИ

И

ОБВРСКИ

-Подготовка на закони и подзаконски акти за уредување и за развој на системот за локална самоуправа и за
рамномерен регионален развој,
- Следење на развојот и предлагање мерки за унапредување на локалната самоуправа;
- Следење и поттикнување на рамномерниот регионален развој;
- Следење на функционалноста на територијалната организација на локалната самоуправа;
- Поттикнување, поддржување и следење на меѓуопштинската соработка;
- Спроведување програми за прекугранична и транснационална соработка, согласно со одредбите од
регулативата на Европската Унија за спроведување на инструментот за претпристапна помош (ИПА-прекугранична и
територијална соработка).
- Водење на регистри и евиденции, согласно со закон (регистарот на грбовите и знамињата на општините,
евиденција на воспоставените облици на меѓуопштинска соработка, евиденција на меѓународната соработка на
општините, евиденција на облиците на месна самоуправа, евиденција за развојните потенцијали на општините и на
планските региони.)

СПЕЦИФИЧНОСТИ
Ги координира и следи интегралниот развој на општините, процесот на децентрализација, како и
територијалната организација на локалната самоуправа.
- Предлага и спроведува политики за рамномерен регионален развој на државата;
- Ја спроведува втората компонента од ИПА Програмата –прекугранична соработка.
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Концептот на локалната самоуправа
Локалната самоуправа го подразбира правото и оспособеноста на
локалните власти, во границите на законот да ги регулираат и да
раководат со битните страни на јавните работи, врз основа на
сопствената одговорност и во интерес на граѓаните кои што живеат
на територијата на општината.
Член 3 од Европската повелба за локална самоуправа
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СТРУКТУРА

11

ОДНОСИ

СО

ОРГАНИТЕ ВО

С О С Т А В ( ПЛАНИРАНИ ПРОМЕНИ)

Во наредните три години се планирани промени на статусот на Бирото за регионален развој и на Државниот
инспекторат за локална самоуправа - органи во состав на Министерството за локална самоуправа, со својство на
правно лице, врз основа на подготвена анализа.
ПРИОРИТЕТИ

И

ЦЕЛИ

Консолидирање на системот на локалната самоуправа и локален развој







Обезбедување на воедначени јавни услуги и подобрување на квалитетот на живеење за сите граѓани.
Подобрување на финансиската оддржливост на општините.
Спроведување на процесот на децентрализација на власта и пренесување на нови надлежности,
Подобрување на функционалноста на месната самоуправа,
Зајакнување на капацитетите на општините за транспарентно, отчетно, инклузивно и ефективно
работење, согласно потребите и приоритетите на граѓаните.
Создавање на услови за испорака на административните услуги од едно место.

Поттикнување на рамномерниот развој, намалување на диспаритетите меѓу општините
и меѓу планските региони
 Финансирање на проекти во планските региони, согласно степенот на развиеност,
 Системско следење на алокацијата на средствата од различни ресори кон планските региони,

Развој на планските региони и на општините преку реализација на проекти за
прекугранична соработка
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 Поттикнување на потенцијалните корисници на средствата од ИПА Програмата на Европската Унија за
прекугранична соработка.
 Зголемување на нивото на апсорбција на средствата од Европската Унија.
ОСВРТ НА

П О С Т И Г Н А Т И Р Е З У Л Т А Т И ВО 2016 Г О Д И Н А

Програма „ Оддржлив локален развој и децентрализација“
1.

Исплатени се капитални дотации, во вкупен износ од
Скендербег во Скопје (2012-2017).

167.000.000 денари, за изградба на плоштадот

2.

Во рамките на проектот „Развој и поддршка на рурален туризам“
- Заживување на економскиот развој и изнаоѓање нови начини за оддржлив развој на општините е изработена
техничка документација за инфраструктурни проекти во 4 општини.
-Направено е мапирање на потенцијалите за развој на туризмот во руралните подрачја на Вардарскиот,
Североисточниот, Југозападниот и Полошкиот плански регион.

3.

Oдржана е редовната (четврта) годишна конференција за одржлив локален развој и децентрализација на тема
“Pеосмислување на децентрализацијата: промовирање на кохерентни политики за одржлив локален и
регионален развој во Република Македонија.
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Програма „ Рамномерен регионален развој “
1.

Во рамките на Програмата за рамномерен регионален развој во вредност од 150.000.000 денари:



МЛС склучи договори за соработка со градоначалниците на општините од осумте плански региони за
финансирање на активности и задачи. Вкупната исплатена сума за осумте Центри за развој на планските
региони е 9.600.000 денари, односно по 1.200.000 денари на секој Центар.
МЛС склучи договори со осумте Центри за развој на планските региони за финансирање на активностите на
регионалните бизнис-центри (мапирање на податоците за проценка на изводливоста на инвестицијата во
опкружувањето на Вардарскиот плански регион, по општини - креирање база на податоци за компании;
развивање веб-портал за мали и средни претпријатија; подготовка на водич за инвеститори и збирка на
индустриски зони и нивна промоција; воспоставување бизнис-центри за поддршка и консултативни услуги за
мали и средни претпријатија). Вкупната исплатена сума е 3.200.000 денари, односно по 400.000 денари за
секој Центар за развој на плански регион.
Одобрени се финансиски средства за имплементација на:










три проекти во Скопскиот плански регион со вкупна вредност од 12.910.719 денари.
три проекти во Југоисточниот плански регион со вкупна вредност од 19.904.025 денари.
пет проекти во Пелагониски плански регион со вкупна вредност од 21.338.549 денари.
два проекта во Југозападниот плански регион со вкупна вредност од 23.848.967 денари.
четири проекти во Вардарски плански регион со вкупна вредност од 26.359.384 денари.
три проекти во Североисточниот плански регион со вкупна вредност од 31.021.588 денари.
четири проекти во Источниот плански регион со вкупна вредност од 31.021.588 денари.
три проекти во Полошкиот плански регион со вкупна вредност од 23.700.000 денари.
Реализирани се финансиски средства за проекти по основ на неизмирени обврски од 2015 година

за:



Вардарски плански регион, пет проекти во вкупна вредност од 20.598.590,53 денари.
Југозападен плански регион, два проекти во вкупна вредност од 16.690.831,08 денари.
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Полошки плански регион, четири проекти во вкупна вредност од 17.584.561,00 денари.
Североисточен плански регион, 9 проекти во вкупна вредност од
26.014.660,00 денари.
Скопски плански регион, 2 проекта во вкупна вредност од 3.106.275,00 денари.
Југоисточен плански регион, еден проект во вкупна вредност од 5.735.189 денари.
Финансирани се:

2.



24 проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби, во вкупна вредност од 22.073.010
денари;



30 проекти за развој на селата, во вредност од 11.036.505 денари.
Донесен е Акциониот план за спроведување на Стратегијата за регионален развој на РМ 2016-2019.
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Програма “Макро- регионална и прекугранична соработка“
1.

Организирани се информативни денови во рамките на сите ИПА прекугранични програми, и тоа со Грција,
Република Бугарија, Република Албанија, Косово и Балкан Медитеранската програма, на кои на потенцијалните
корисници и сите заинтересирани страни се презентираа објавените повици за проектни предлози за секоја
програма посебно.

2.

Одобрена е новата програма за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Србија, во
рамките на ИПА 2 за ИПА-програмскиот период 2014 -2020. Организирани се неколку состаноци меѓу
релевантните структури од двете држави. Наскоро се чека формирање на заедничките тела на програмата и
објавување на првиот повик за проектни предлози.

3.

Спроведен е првиот повик за проектни предлози по ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу
Република Македонија и Република Бугарија од програмскиот период 2014-2020.

4.

Спроведен е првиот повик за проектни предлози по ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу
Република Македонија и Република Грција од програмскиот период 2014-2020. Завршена е постапката за
селекција на канцеларија и персонал на канцеларијата во Битола.

5.

Спроведен е првиот повик за проектни предлози по ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу
Република Македонија и Република Албанија од програмскиот период 2014-2020.

6.

Објавен е првиот повик за проектни предлози по ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу
Република Македонија и Република Косово од програмскиот период 2014-2020.

7.

Спроведен е првиот повик за проектни предлози на Балкан Медитеранската Програма од програмскиот период
2014-2020.

8.

Одржани се состаноци на комитетите за следење на спроведувањето на сите програми за ИПА 2 прекугранична
соработка и Транснационалната програма за соработка 2014-2020-ИПА програмите со Грија, со Бугарија, со
Косово, со Албанија и програмата Балкан Медитеран.
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ОС В Р Т Н А

ПОСТИГНАТИ

Р Е З У Л Т А Т И ВО 2017 Г О Д И Н А

Програма „Одржлив локален развој и децентрализација“
1.

Исплатени се капитални дотации, во вкупен износ од
Скендербег во Скопје (2012-2017).

210.000.000 денари, за изградба на плоштадот

2.

Oдржана е редовната (петта) годишна конференција за одржлив локален развој и децентрализација на тема
„Децентрализацијата повтирно во фокус“

Програма „ Рамномерен регионален развој “
1.

Во рамките на Програмата за рамномерен регионален развој во вредност од 130.000.000 денари.



МЛС склучи договори за соработка со градоначалниците на општините од осумте плански региони за
финансирање на активности и задачи, во износ од 9.600.000 денари, односно по 1.200.000 денари на секој
Центар за развој на плански регион.
МЛС склучи договори со осумте Центри за развој на планските региони за финансирање на активностите на
Регионалните бизнис-центри на износ од 3.200.000.денари или по 400.000 денари за секој Центар.

Одобрени се финансиски средства за реализација на:






два проекти во Скопскиот плански регион со вкупна вредност од 8.955.626 денари.
два проекти во Југоисточниот плански регион со вкупна вредност од 13.806.591 денари.
четири проекти во Пелагониски плански регион со вкупна вредност од 14.800.023 денари.
два проекта во Југозападниот плански регион со вкупна вредност од 16.543.032 денари.
три проекти во Вардарски плански регион со вкупна вредност од 18.284.404 денари.
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два проекти во Североисточниот плански регион со вкупна вредност од 21.518.380 денари.
три проекти во Источниот плански регион со вкупна вредност од 14.055.358 денари.
еден проект во Полошкиот плански регион со вкупна вредност од 1.122.787 денари.

Програма “Макро- регионална и прекугранична соработка“










Одржан е вториот состанок на Заедничкиот Комитет за мониторинг (JMC – Joint Monitoring Committee) на ИПА
програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Македонија – Р.Албанија 2014-2020;
Организирана е една информативна сесија во рамките на Првиот Повик на ИПА програмата за прекугранична
соработка помеѓу Република Македонија и Република Албанија, за потенцијалните апликанти кои го поминаа
првиот круг на оценување;
Одржан е третиотот сотанок на Заедничкиот Комитет за Мониторинг на ИПА програмата за прекугранична
соработка соработка помеѓу Р. Македонија – Р.Албанија;
Организирана е Завршна конференција на ИПА-програмата за прекугранична соработка меѓу Грција и Репубика
Македонија 2007-2013, каде беа презентирани резултатите и пренесени искуствата од најдобрите проекти;
Одржан е Третиот Заеднички Комитет за следење на ИПА-програмата за прекугранична соработка меѓу Грција и
Репубика Македонија со донесување на одлука за финансирање на 37 проекти (17 проекти во приоритетна
оска 1 и 20 проекти во приоритетна оска 2), како и листа од 3 резервни проекти врз основа на донесената
одлука на Заедничкиот Комитет за Управување.
Одржан е Вториот состанок на Заедничкиот Комитет за Следење на ИПА програмата за прекугранична
соработка помеѓу Косово – Република Македонија 2014-2020;
Објавен е Првиот повик за Проектни Предлози на ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу
Република Косово – Република Македонија 2014-2020. Повикот беше отворен до 28 Јули 2017 и имаше на
располагање фонд од: 2,040,000 (ЕУР);
Организирани се два информативни денови во рамките на Првиот повик за предлози на ИПА програмата за
прекугранична соработка помеѓу Косово и Република Македонија 2014-2020;
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Одржан е Четвртиот состанок на Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка
Interreg-ИПА Бугарија - Македонија 2014-2020 ;
Одржан е Третиот состанок на Мониторинг Комитетот на Програмата Балкан Медитеран, каде што беа одобрени
резултатите од евалуацијата на Првиот повик за проекти, односно 37 проекти за финансирање.;
Склучени се дел од договорите за добитниците на грантови од првиот повик на проектните-предлози во
рамките на транснационалната Програма Балкан Медитеран.
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ПРОГРАМИ

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Министерството за локална самоуправа за периодот 2018-2020 година има предвидено 3 програми кои се во
функција на остварување на Програмата на Владата на Република Македонија 2017-2020, стратешките приоритети и
приоритетни цели на Владата на Република Македонија за 2018 година, како и на приоритетите и целите на
Министерството.
Преку остварувањето на активностите предвидени во потпрограмите, Министерството за локална самоуправа ја
остварува својата мисија и создава услови за приближување до посакуваната визија.

ПРОГРАМА 1: Локална самоуправа
Потпрограми
1.1.

Добро управување и локален развој

1.2

Децентрализација
Проекти

Проект 1
“Изградба на Плоштад Скендербег”

ПРОГРАМА 2: Рамномерен регионален развој
Потпрограми
2.1

Поттикнување на рамномерниот регионален развој

2.2

Правна рамка за рамномерен регионален развој
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2.3

Зајакнување на капацитетите за спроведување на политиките за рамномерен регионален
развој и подигнување на јавната свест

2.4

Меѓуопштинска соработка за локален и регионален развој

ПРОГРАМА 3: Територијална соработка

Потпрограми
3.1. Прекугранична соработка Македонија-Бугарија
3.2. Прекугранична соработка Македонија-Албанија
3.3. Прекугранична соработка Македонија-Албанија
3.4. Прекугранична соработка Македонија-Косово
3.5. Прекугранична соработка Македонија-Србија
3.6. Транс-гранична соработка Балкан - Медитеран
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Делокруг на локалната самоуправа
Јавните работи првенствено се вршат од страна на оние власти кои се
најблиску до граѓаните.При пренесувањето на одговорноста на друга
власт треба да се води сметка за обемот и природата на задачите и за
барањата за ефикасност и за економичност.
Член 4 од Европската повелба за локална самоуправа
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2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
ПРОГРАМА 1 - Локална самоуправа
А. Оправданост и дизајн на Програмата 1
Образложение
ПРОГРАМАТА 1. „ Локална самоуправа “ произлегува од:

1. Стратешките приоритети и приоритетни цели на Владата на РМ содржани во Одлуката за
утврдување на стратешките приоритети за 2018 година:
Приоритети
 Република Македонија, членка на НАТО и ЕУ,
 Целосно спроведување на начелата на Охридскиот рамковен договор, градење на граѓанска држава и етничка
кохезија врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување,
Приоритетната цел
 Зајакнување на приоритетите на општините, зголемување на нивната транспарентност и отчетност, продолжување
со процесот на децентрализација во насока на приближување на власта до граѓаните и нивно зголемено учество
при донесувањето на одлуките, подобрување на услугите, рамномерен развој и зголемен квалитет на живеење на
целата територија на РМ
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2.




НПАА :
Поглавје: 1. Политички критериуми
Подрачје: 1.1 Демократија и владеење на правото
Сектор: 1.1.1 Влада

3. Стратешките приоритети и цели на Министерството за локална самоуправа:
Приоритет: Консолидирање на системот на локалната самоуправа и локален развој
Цели:







Обезбедување на воедначени јавни услуги и подобрување на квалитетот на живеење за сите граѓани.
Подобрување на финансиската оддржливост на општините.
Спроведување на процесот на децентрализација на власта и пренесување на нови надлежности,
Подобрување на функционалноста на месната самоуправа,
Зајакнување на капацитетите на општините за транспарентно, отчетно, инклузивно и ефективно
работење, согласно потребите и приоритетите на граѓаните.
Создавање на услови за испорака на административните услуги од едно место.

Цел на Програмата:
Оддржлив систем на локалната самоуправа и финансиски стабилни општини, ориентирани кон
инклузивен и сеопфатен развој.
Показатели за успех на Програмата:
 Пренесени нови надлежности
o Зголемени приходи на општините од ДДВ и од наменски и блок дотации
o Зголемено задоволство на граѓаните и деловните субјекти од услуги обезбедени од страна на општините
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Програмата е вертикална.
Потпрограми (компоненти) на ПРОГРАМАТА 1 :
Потпрограма 1.1:

Добро управување и локален развој
Потпрограма 1.2:

Децентрализација
Проект :
Изградба на Плоштад Скендербег

Показател за успешност:
 Воспоставен систем
општините

за

следење

на

функционалноста

на

Показател за успешност:
 Редефинирани критериуми за утврдување на блок дотациите и
пренесени нови надлежности
Показател за успешност:
 Завршување на последната фаза од изградбата на Плоштад
Скендербег
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Б: План за спроведување на ПРОГРАМАТА 1

Потпрограма 1.1: Добро управување и локален развој
Временска рамка
АКТИВНОСТ

Одговорни

Консултирани

1. Воспоставување на систем за Сектор за развој
следење на акцискиот план на
на локалната
Програмата за одржлив локален самоуправа
развој
и
децентрализација
2018-2020

ЕЛС

Сектор за развој
2. Изменување на Програмата на локалната
за оддржлив локален развој и самоуправа
децентрализација 2015-2020

Надлежни
министерства,
ЕЛС, ЗЕЛС

Почеток

Крај

1/2018

06/2019

Потребни ресурси
(2018)
човечки финансиски
MKД

2/VII1

Програма
администра
ција
Донаторски
средства
УНДП/ЕУ
21.000 евра

1/2018

2/2018

2/VII1

Програма
администра
ција
Донаторски
средства
УНДП
5 000
долари
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Сектор за развој
3. Подготовка на Акциски план на локалната
за
спроведување
на самоуправа
Програмата
за
одржлив
локален
развој
и
децентрализација
2018-2020
за периодот 2018-2020 година

Сектор за развој
4. Годишно истражување на на локалната
задоволството на граѓаните од самоуправа
услугите што им ги обезбедува
Државен
општината
советник за
комуникација на
политиките на
министерството

5. Годишна конференција за

Сектор за развој
на локалната
самоуправа

Надлежни
министерства,
ЕЛС, ЗЕЛС

1/2018

2/2018

2/VII1

Програма
администра
ција
Донаторски
средства
УНДП
5 000
долари

Граѓани

6/2018

6/2020

2/VII1

Програма
администра
ција
Донаторски
средства
УНДП/ЕУ
9.600 евра

Надлежни
министерства,
ЕЛС,

12/2018

12/2020

4/VII1

Програма
администра
ција
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развој на локалната
самоуправа

6. Воспоставување на
платформа за е-знаење за
локален развој

Државен
советник за
комуникација на
политиките на
министерството
Сектор за развој
на локалната
самоуправа
Државен
советник за
комуникација на
политиките на
министерството

7. Извештај за реализацијата Сектор за развој
на Акцискиот план 2015-2017 на локалната
за
спроведување
на самоуправа
Програмата
за
одржлив
локален
развој
и
децентрализација во Република
Македонија 2015-2020

експертска
јавност

Донаторски
средства
УНДП/
10.400 евра

Надлежни
министерства,
ЕЛС,
експертска
јавност

12/2018

Надлежни
министерства,
ЕЛС,
експертска
јавност

1/2018

12/2020

2/VII1

Програма
администра
ција
Донаторски
средства
УНДП/
25.000 евра

2/2018

2/VII1

Програма
администра
ција
Донаторски
средства
УНДП/ЕУ
4.700 евра
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8. Извештај за реализацијата Сектор за развој
на Акцискиот план 2018-2020 на локалната
за
спроведување
на самоуправа
Програмата
за
одржлив
локален
развој
и
децентрализација во Република
Македонија 2018-2020, во 2018

Надлежни
министерства,
ЕЛС,
експертска
јавност

1/2019

2/2019

2/VII1

Програма
администра
ција

Сектор за развој
на
Е– на локалната
локална самоуправа
Сектор за
правни работи
Сектор за
кабинетски
работи
Државен
советник за
комуникација
Инспекторат за
локална
самоуправа

Надлежни
министерства,
ЕЛС,
ГО

1/2018

12/2018

2/VII1

Програма
администра
ција

9. Воспоставување
Платформа
самоуправа

Донаторски
средства
УНДП
10 000
долари
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10. Изработка на ВЕБ страници
за 6-те општини што немаат Сектор за развој
на локалната
ВЕБ страници
самоуправа

ЕЛС

1/2018

3/2018

1/VII1

Државен
советник за
комуникација на
политиките на
МЛС

11. Е-каталог
пилот општина

на

услуги

Сектор за развој
во на локалната
самоуправа

Програма
администра
ција
Донаторски
средства
УНДП
5 000
долари

Општина
Гостивар

1/2018

12/2018

1/VII1

Програма
администра
ција
Донаторски
средства
УНДП
17 500
долари
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12. Воспоставување и
ажурирање на електронска
евиденција на меѓуопштинска и
меѓународна соработка на
општините и активирање на
ВЕБ порталот за МОС и
подршка на работата на
Комисијата за МОС

Сектор за
кабинетски
работи

ЕЛС

1/2018

12/2018

3/VII1

Сектор за развој
на локалната
самоуправа

Програма
администра
ција
Донаторски
средства
3100
долари
УНДП
5 000
долари

13. Определување на
дејностите од пошироко
значење и интерес за кои ќе
можат да се издвојуваат
финансиски средства за
поттикнување на МОС.

Сектор за
кабинетски
работи
Сектор за развој
на локалната
самоуправа

Надлежни
министерства,
ЕЛС,

1/2018

1/2018

1/VII1

Програма
администра
ција
Донаторски
средства
УНДП
1900
долари
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14 .Анализа на постојната
просторна, техничка и
административна
инфраструктура на општините
за воспоставување на Центри
за услуги, со предлог на
соодветни модели за големи и
за мали општини.

Сектор за развој
на локалната
самоуправа

ЕЛС, МИОА

1/2018

3/2018

3/VII1

Државен
советник за
комуникација на
политиките на
министерството

15. Оценка на спроведување Сектор развој
на
Законот
за
локалната на локалната
самоуправа
самоуправа
Вкупно активности во 2018 година:
Вкупно активности во 2019 година:
Вкупно активности во 2020 година :
Вкупно за потпрограма 1.1 :

Програма
администра
ција
Донаторски
средства
УНДП
17 000
долари

Работна група
за ОСР

1/2018

10/2018

4/VII1

Програма
администра
ција
14
5
3
22
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Потпрограма 1.2 : Децентрализација
Временска рамка
АКТИВНОСТ

Одговорни

1. Анализа на состојбите во
областите во кои се доделуваат
наменски и блок дотации и
редефинирање
на
критериумите

2.
Идентификување
пренесување
на
надлежности

Сектор за
развој на
локалната
самоуправа

Консултирани

Надлежни
министерства,
ЕЛС

Почеток

Крај

1/2018

06/2018

Потребни ресурси
(2018)
човечки финансиски
MKД

3/VII1

Меѓуресорска
работна група

Сектор за
и развој на
нови локалната
самоуправа

Програма
администра
ција
Донаторски
средства

Надлежни
министерства,
ЕЛС, ЗЕЛС

1/2018

12/2019

7 VII1

Програма
администра
ција
1.000,000
Донаторски
средства
УНДП
5 000
долари

Сектор за

ЕЛС, месни и

6/2018

12/2018

3/VII1

Програма
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3. Анализа на функционалноста развој на
локалната
на месните и урбаните
самоуправа
заедници, со предлог модел

урбани
заедници

Сектор за
4.
Изработка
на
акциски развој на
планови
за подобрување на локалната
состојбата
на
Ромите
и самоуправа
имплементација на активности

Министер без
ресор
задолжен за
имплементаци
ја на
Стратегијата
за
подобрување
на состојбата
на Ромите
ЕЛС,

администра
ција
Донаторски
средства
1/2018

12/2018

3/VII1

Програма
администра
ција
Програма
Активности
повразни со
децентрали
зација
2.000.000

Вкупно активности во 2018 година:

4

Вкупно активности во 2019 година:

1

Вкупно активности во 2020 година :

0

Вкупно за потпрограма 1.2 :

5
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Проект 1: Изградба на плоштад Скендербег
Временска рамка
АКТИВНОСТ

Одговорни

Консултирани
Почеток

Крај

Потребни ресурси
(2018)
човечки Финансиски
[MKD]

)

1. Доделување на средства за
реализација на капитална
дотација за општина Чаир

Сектор за
оддржлив
развој

Сектор за
финансии на
Општина Чаир

1/2018

12/2018

3 VII1

МФ

2. Подготовка на полугодишни
и годишни извештаи за
степенот на реализација на
средствата

Сектор за
оддржлив
развој

Сектор за
финансии

Програма
администра
ција
Програма
Активности
поврзани со
децентр.
-Капитални
дотации до
ЕЛС
125.000.000

1/2018

12/2018

3 VII1

Програма
администра
ција

Општина Чаир
МФ

Вкупно активности во 2018 година:

2
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Вкупно активности во 2019 година:

/

Вкупно активности во 2020 година :

/

Вкупно за потпрограма 2:

2
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ПРОГРАМА 2 - Рамномерен регионален развој
А. Оправданост и дизајн на ПРОГРАМАТА 2
Образложение:
ПРОГРАМАТА 2 „Рамномерен регионален развој “ произлегува од:

1. Стратешките приоритети и приоритетни цели на Владата на РМ содржани во Одлуката за
утврдување на стратешките приоритети за 2018 година:
Приоритет:
„Развој

на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на
граѓаните “
Приоритетната цел:
„Зајакнување на приоритетите на општините, зголемување на нивната транспарентност и отчетност,
продолжување со процесот на децентрализација во насока на приближување на власта до граѓаните и нивно
зголемено учество при донесувањето на одлуките, подобрување на услугите, рамномерен развој и зголемен
квалитет на живеење на целата територија на РМ“

2. НПАА :
поглавје 22 - Регионална политика и координирање на структурни инструменти
3. Стратешки приоритети и цели на Министерството за локална самоуправа
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Приоритет:
„Поттикнување на рамномерниот развој, намалување на диспаритетите меѓу и во планските региони“

Цели:
•

Финансирање на проекти во планските региони, согласно степенот на развиеност,

•

Системско следење на алокацијата на средствата од различни ресори кон планските региони,

Цел на Програмата: Поттикнување на рамномерниот регионален развој, намалување на диспаритетите во степенот
на развиеност помеѓу планските региони во Република Македонија и во рамките на планските региони
Показатели за успех на Програмата:
региони

Намалени диспаритети во степенот на развиеност во и помеѓу планските

Програмата е вертикална.

Потпрограми (компоненти) на Програмата :

Потпрограма 2.1:

Показател за успешност:

Поттикнување на рамномерниот регионален развој

1. Реализирање најмалку еден проект во секој
плански регион
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2. Реализирани над 90% од распределните средства
3. Целосно реализирани активностите од Договорите
за соработка од страна на центрите за развој на
планските региони

Потпрограма 2.2:

Показател за успешност:

Правна рамка за рамномерен регионален развој

1. Направени анализи , подготвени и донесени
измени на правната рамка за рамномерен
регионален развој
2. Подготвена Стратегија за регионален развој
2020-2029
3. Подготвен Акциски план за спроведување на
Стратегијата 2020-2023
4. Спроведено завршно оценување на планските
документи
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Потпрограма 2.3:

Показател за успешност:

Зајакнување на капацитетите за спроведување на
политиките за рамномерен регионален развој и
подигнување на јавната свест

1. Одржани обуки за сите 8 центри за развој на
планските региони
2. Одржани 8 работилници за подготовка на
стратешките документи
3. Одржани 8 финални конференции
4. Воспоставен протокол за вклучување на
граѓанското општество
4. Организирани форуми на заедниците во 8
плански региони
5. Поттикната и остварена соработка помеѓу
релевантните субјекти во рамки на планскиот
регион

Потпрограма2.4:

Показател за успешност:

Меѓуопштинска соработка за локален и регионален
развој

1. Воспоставена меѓуопштинска соработка
енергетска ефикасност во два плански региони

за

2. Подготовена техничка документација за изградба
40

на приоритетна структура за рурален
најмалку во три плански региона

туризам
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Б: План за спроведување на ПРОГРАМАТА 2

Потпрограма 2.1: Поттикнување на рамномерен регионален развој
Временска рамка
АКТИВНОСТ

1. Финансирање на проекти за
развој на планските региони за
2018 година и следење на
реализацијата на одобрените
проекти

Одговорни

Консултирани

Сектор за
рамномерен
регионален
развој

Бирото за
регионален
развој,

Почеток

Крај

04/2018

05/2018

Потребни ресурси
(2018)
човечки

2/VII1

финансиски
[MKD]

Програма
администраци
ја
Потпрограма
ОА
Рамномерен
регионален
развој
140.270.000

2. Финансирање на проекти за
развој на подрачјата со

Сектор за
рамномерен

04/2018

05/2018

2/VII1

Програма
администраци
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специфични развојни потреби за
2018 година и следење на
реализацијата на одобрените
проекти

регионален
развој.

ја
Потпрограма
ОА
Рамномерен
регионален
развој
40.080.000

3. Финансирање на проекти за
развој на селата за 2018 година и
следење на реализацијата на
одобрените проекти

Сектор за
рамномерен
регионален
развој.

04/2018

05/2018

2/VII1

Програма
администраци
ја
Потпрограма
ОА
Рамномерен
регионален
развој
20.040.000
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4. Финансирање на центрите
развој на планските региони
ефикасно
извршување
активностите
и
задачите
тековната година

за
за
на
за

Сектор
за
рамномерен
регионален
развој

Центри
за 05/ 2018
развој
на
планските
региони

12/2018

2/VII1

Програма
администраци
ја
Потпрограма
ОА
Рамномерен
регионален
развој

Совети
за
развој
на
планските
региони

9.600.000

5. Финансирање на бизнис
центрите во планските региони за
подршка на приватниот сектор

Сектор за
рамномерен
регионален
развој

Центри за
развој на
планските
региони
Донатори

05/2018

12/2018

2/VII1

Програма
администраци
ја
Потпрограма
ОА
Рамномерен
регионален
развој
3.200.000
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6.Финансиска
поддршка
на
Центрите
за
подготовка
на
техничка
документација
и
за
имплементација
иновативни
проекти (грантови за Центрите
дистрибуирани според степенот на
развој на планските региони)

Сектор
за
рамномерен
регионален
развој

Центри
за 01/ 2018
развој
на
планските
региони

12/2020

2/VII1

Програма
администраци
ја
Потпрограма
ОА
Рамномерен
регионален
развој

Совети
за
развој
на
планските
региони

1.684,208
CHF

Експерт.
подршка

Донаторски
средства
Швајцарската
агенција
за
развој
и
соработка
842.104 CHF
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7. Обезбедување на финансиска
поддршка и советодавни услуги за
спроведување на проекти утврдени
во Регионалните стратегии за
иновации(РИС)

Сектор
за
рамномерен
регионален
развој

Центри
за 01/ 2018
развој
на
планските
региони

12/2020

2/VII1

Програма
администраци
ја
Потпрограма
ОА
Рамномерен
регионален
развој

Совети
за
развој
на
планските
региони

294.736 CHF
Експерт.
Подршка

Донаторски
средства
Швајцарската
агенција
за
развој
и
соработка
504.800CHV

8. Обезбедување на поддршка за
подобрување
на советодавните
за Центри
услуги
на
бизнис
центрите Сектор
развој
(работилници и тренинг за бизнис рамномерен

за 01/ 2018
на

12/2020

2/VII1

Програма
администраци
ја
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секторот)

регионален
развој

планските
региони
Совети
за
развој
на
планските
региони

Експерт.
подршка

Донаторски
средства
Швајцарската
агенција
за
развој
и
соработка
84.208 CHF

Вкупно активности во 2108 одина:

8

Вкупно активности во 2019 година:

3

Вкупно активности во 2020 година:

3

Вкупно за Потпрограмата 2.1 :

14
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Потпрограма 2.2: Правна рамка за рамномерен регионален развој
Временска рамка
АКТИВНОСТ

1. Анализа и измени на Законот за
рамномерен регионален развој и
другите подзаконски акти

Одговорни

Консултирани

Сектор за
рамномерен
регионален
развој

Бирото за
регионален
развој

Почеток

Крај

01/2018

12/2019

Центри за
развој на
планските
региони

Потребни ресурси
(2018)
човечки

2/VII1

Експерт.
подршка

Финансиски
[MKD]

Програма
администраци
ја

Донаторски
средства
Швајцарската
агенција за
развој и
соработка
19.142 CHF

2. Завршно оценување на
Стратегијата за регионален развој
на РМ

Сектор за
рамномерен
регионален

Совет за
рамномерен
регионален

03/2018

11/2018

2/VII1

Програма
администраци
ја
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развој

развој на РМ

Комисија за
оценување

Експерт.
подршка

Донаторски
средства
Швајцарската
агенција за
развој и
соработка
16.842CHF

3. Подготовка на Стратегија за
регионален развој 2020-2029

Сектор за
рамномерен
регионален
развој

4. Подготовка на акционен план за Сектор

Совет за
рамномерен
регионален
развој на РМ,
совети на
плански
региони, ГО,
бизнис
заедница,
академска
јавност и др.

за Центри

за

1/2018

12/2018

2/VII1

Програма
администраци
ја

Експерт.
подршка

Донаторски
средства
Швајцарската
агенција за
развој и
соработка
35.451 CHF

Програма
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имплементација на Стратегијата за рамномерен
регионален развој (2018-2019 и регионален
2019 - 2022)
развој

развој
на 01/ 2018
планските
региони

12/2019

2/VII1

Експерт.
подршка

Совети
за
развој
на
планските
региони

администраци
ја
Донаторски
средства
Швајцарската
агенција
за
развој
и
соработка
7.368 CHF

5. Утврдување на степенот на
развиеност на планските региони
во
Република
Македонија
во
периодот 2018-2021

Сектор
за
рамномерен
регионален
развој

Центри
за 01/ 2018
развој
на
планските
региони

06/2018

1/VII1

Програма
администраци
ја

12/2019

1/VII1

Програма
администраци
ја

Совети
за
развој
на
планските
региони
6. Определување на подрачја со Сектор
за
специфични развојни потреби во рамномерен
Република Македонија 2018-2022
регионален
развој

Центри
за 01/ 2018
развој
на
планските
региони
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Совети
за
развој
на
планските
региони
Вкупно активности во 2018 година:

6

Вкупно активности во 2019 година:

3

Вкупно активности во 2020 година:

0

Вкупно за Потпрограмата 2.2 :

9

51

Потпрограма 2.3: Зајакнување на капацитетите за спроведување на политиките за
рамномеререн регионален развој и подигнување на јавната свест
Временска рамка
АКТИВНОСТ

1. Градење на капацитетите за
социјално вклучување за
регионален развој (сите нивоа)

Одговорни

Консултирани

Сектор за
рамномерен
регионален
развој

Бирото за
регионален
развој
Центри за
развој на
планските
региони
Швајцарска
агенција за
меѓународен
развој

Почеток

Крај

01/2018

12/2020

Потребни ресурси
(2018)
човечки

2/VII1

Експерт.
подршка

Финансиски
[MKD]

Програма
администраци
ја

Донаторски
средства
Швајцарската
агенција за
развој и
соработка
92.000CHF

52

2. Состанок на Заедничкиот
консултативен комитет на
Комитетот на Регионите на Еу и РМ

Сектор за
рамномерен
регионален
развој

ЗЕЛС,
Министерство
за
надворешни
работи

01/2018

12/2018

2/VII1

Програма
администраци
ја

Потпрограма
ОА
Рамномерен
регионален
развој
1.000.000

3. Организирање на меѓународна
конференција за размена на
добрите практики во областа на
рамномерен регионален развој

Сектор за
рамномерен
регионален
развој

Бирото за
регионален
развој
Центри за
развој на
планските
региони

01/2019

12/2019

2/VII1

Експерт.
подршка

Програма
администраци
ја

Донаторски
средства
Швајцарската
агенција за
развој и
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соработка
36.000 CHF

4. Организирање на конференции
за размена на добри практики во
областа на рамномерен регионален
развој во сите 8 региони

Сектор
за
рамномерен
регионален
развој

Центри
за 01/ 2018
развој
на
планските
региони
Совети
за
развој
на
планските
региони

12/2018

2/VII1

Експерт.
подршка

Програма
администраци
ја
Потпрограма
ОА
Рамномерен
регионален
развој
13.896 CHF
Донаторски
средства
Швајцарската
агенција
за
развој
и
соработка
42.104 CHF
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5. Студиско патување за размена Сектор
за
на добри практики
рамномерен
регионален
развој

Центри
за 1/ 2018
развој
на
планските
региони

12/2018

Совети
за
развој
на
планските
региони

1/VII1

Експерт.
подршка

Програма
администраци
ја
Донаторски
средства
Швајцарската
агенција
за
развој
и
соработка
40.000 CHF

6. Организирање на саем во Скопје Сектор
за
за промоција на сите 8 региони
рамномерен
регионален
развој

Центри
за 01/ 2020
развој
на
планските
региони
Совети
за
развој
на
планските
региони

12/2020

2/VII1

Програма
администраци
ја

Експерт.
подршка

Донаторски
средства
Швајцарската
агенција
за
развој
и
соработка
36.424 CHF
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7. Организирање на годишни
настани
за
промоција
и
доделување на награди
за
најдобри практики

Сектор
за
рамномерен
регионален
развој

Центри
за 01/ 2018
развој
на
планските
региони

12/2020

2/VII1

Програма
администраци
ја
Потпрограма
ОА
Рамномерен
регионален
развој

Совети
за
развој
на
планските
региони

6.280 CHF
Експерт.
подршка

Донаторски
средства
Швајцарската
агенција
за
развој
и
соработка
16.840)

8. Воспоставување протокол за Сектор
за Центри
за 01/2018
вклучување
на
граѓанското рамномерен
развој
на
општество, приватниот сектор и регионален
планските
академската јавност во утврдување

12/2020

2/VII1

Програма
администраци
ја
56

на приоритетите
планскиот регион

за

развој

на развој

региони

Експерт.
подршка

Совети
за
развој
на
планските
региони

Донаторски
средства
Швајцарската
агенција
за
развој
и
соработка
92.208 CHF

9. Подготовка на програмите за
развој
на
планските
региони
(2020-2024) на партиципативен
начин

Сектор
за
рамномерен
регионален
развој

Центри
за 01/2019
развој
на
планските
региони

12/2019

Совети
за
развој
на
планските
региони

2/VII1

Програма
администраци
ја

Експерт.
подршка

Донаторски
средства
Швајцарската
агенција
за
развој
и
соработка
61.000 CHF

10.
Воспоставување
механизам Сектор
за Центри
за 01/2018
(форуми
на
заедницата)
за рамномерен
развој
на
поттикнување
на
учеството регионален
планските

12/2020

2/VII1

Програма
администраци
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граѓаните во планирањето на развој
регионално ниво, земајќи ги во
предвид потребите на ранливите
групи

региони

ја

Совети
за
развој
на
планските
региони

Експерт.
подршка

Донаторски
средства
Швајцарската
агенција
за
развој
и
соработка
156.000 CHF

11. Зајакнување на капацитетите
на советите на планските региони
за родово одговорно буџетирање
на партиципативен начин

Сектор
за
рамномерен
регионален
развој

Центри
за 01/2018
развој
на
планските
региони
Совети
за
развој
на
планските
региони

12/2020

2/VII1

Програма
администраци
ја

Експерт.
подршка

Донаторски
средства
Швајцарската
агенција
за
развој
и
соработка
65.319 CHF

Вкупно активности во 2018 година:

8
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Вкупно активности во 2019 година:

8

Вкупно активности во 2020 година:

6

Вкупно за Потпрограмата 2.3:

22

Потпрограма 2.4: Меѓуопштинска соработка за локален и регионален развој

Временска рамка
АКТИВНОСТ

1. Конференција „Капитални
инвестиции за рамномерен
регионален развој и
меѓуопштинска
соработка“(подготовка на документ
во функција на Конференцијата)

Одговорни

Консултирани

Сектор за
рамномерен
регионален
развој

ЗЕЛС,
Министерство
за
надворешни
работи

Почеток

Крај

01/2018

12/2018

Потребни ресурси
(2018)
човечки

2/VII1

Финансиски
[MKD]

Програма
администраци
ја
Донаторски
средства

Експерт.

УНДП
59

2. Извештај за активностите на
мрежи за инклузивен развој на
планските региони

Сектор за
рамномерен
регионален
развој

Центри
за
развој
на
планските
региони

01/2018

12/2018

Совети за
развој на
планските
региони

подршка

5000 долари

2/VII1

Програма
администраци
ја

Експерт.
подршка

Донаторски
средства
УНДП
4.000 долари

3. Воспоставување меѓуопштинска
соработка за енергетска
ефикасност на регионално ниво во
два плански региони

Сектор за
рамномерен
регионален
развој

Центри
за
развој
на
планските
региони
Совети за
развој на

01/2018

12/2018

2/VII1

Програма
администраци
ја

Експерт.
подршка

Донаторски
средства
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планските
региони

4. Мапирање на потенцијалите за
развој на рурален туризам и
подготовка регистри за рурален
туризам за Пелагониски, Источен,
Југоисточен и Скопски плански
регион

5. Подготовка на техничка
документација за изградба на
приоритетна структура за рурален

Сектор за
рамномерен
регионален
развој

Центри
за
развој
на
планските
региони

УНДП
47.000
долари

01/2018

12/2018

Совети за
развој на
планските
региони

Сектор за
рамномерен
регионален

Центри
за
развој
на
планските

2/VII1

Програма
администраци
ја

Експерт.
подршка

Донаторски
средства
УНДП
51.000
долари

01/2018

12/2018

2/VII1

Програма
администраци
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туризам во Пелагониски, Источен,
Југоисточен и Скопски плански
регион

развој

региони
Совети за
развој на
планските
региони

Експерт.
подршка

ја
Донаторски
средства
УНДП
70.500
долари

Вкупно активности во 2018 година:

5

Вкупно активности во 2019 година:

0

Вкупно активности во 2020 година:

0

Вкупно за Потпрограмата 2.4 :

5
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ПРОГРАМА 3 – Територијална соработка
А. Оправданост и дизајн на Програмата 3
Образложение
ПРОГРАМАТА 3 „Територијална соработка“ произлегува од:

1. Стратешкиот приоритети и цели на Владата на РМ содржан во Одлуката за утврдување на
стратешките приоритети на Владата на Република Македонија за 2018 година:
Приоритет:
„ Република Македонија-членка на НАТО и Европската Унија“.
Приоритетната цел:
„Ставање на европската финансиска поддршка во функција на европеизација на целата држава и овозможување на
достапност на ИПА средствата и за општините, училиштата, синдикатите, маргинализираните групи, работодавачите,
невработените, малите и средните претпријатија, граѓанските организации, универзитетите и истражувачките
институции и за неформалните групи на граѓани со зголемена транспарентност во нивното раководење и
искористување“.

2. НПАА:

Поглавје 22 - Регионална политика и координирање на структурни инструменти
3. Стратешките приоритети и цели на Министерството за локална самоуправа:
Приоритет:
„Развој на пограничните региони и на општините преку реализација на проекти за прекугранична соработка“
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Цели:
„Поттикнување на потенцијалните
прекугранична соработка“

корисници

на

средствата

од

ИПА

Програмата

на

Европската

Унија

за

„Зголемување на нивото на апсорбција на средствата од Европската Унија“
Цел на Програмата:

Интензивирање на прекуграничната соработка

Показатели за успех на Програмата:

85% искористеност на средства од секоја ИПА Програма

Програмата е вертикална.
Потпрограми (компоненти) на Програмата :
Показател за успешност:
Потпрограма 3.1:

Прекугранична
Бугарија

Република

1. Одобрени и објавени повици за предлог проекти
/минимум 1.

Македонија-Република 2. Одржани информативни настани за
потенциалните корисници на територија на
Република Македонија и на територијата на
Република Бугарија/ минимум 4
5. Одржани обуки за добитниците на грантови на
територија на Република Македонија и на
територијата на Република Бугарија/ минимум 2
6. Спроведени мониторинг посети на
финанасираните проекти/минимум 10
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Потпрограма 3.2:

Прекугранична
Албанија

Показател за успешност:

Република

Македонија

-

Република 1.Спроведени мониторинг посети на финанасираните
проекти/ минимум 9

Потпрограма 3.3:

Показател за успешност:

Прекугранична Република Македонија-Грција

1. Спроведени мониторинг посети на финанасираните
проекти / минимум 10

Потпрограма 3.4:

Показател за успешност:

Прекугранична
Косово

Република

Македонија-

Република 1.Организирање на обуки за добитниците на грантови
на територија на Република Македонија и на
територијата на Република Косово/ минимум 2
2. Спроведени мониторинг посети на финанасираните
проекти/минимум 6

Потпрограма 3.5:

Прекугранична
Србија

Република

Показател за успешност:

Македонија

-

Република 1. Одобрени и објавени повици за предлог проекти
/минимум 1.
2. Одржани информативни настани за потенциалните
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Потпрограма 3.6:

корисници на територија на Република Македонија и
на територијата на Република Србија/ минимум 2
Показател за успешност:

Транс-гранична соработка Балкан - Медитеран
1. Спроведени мониторинг посети на
финансираните проекти/минимум 5
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Б: План за спроведување на Програмата 3

Потпрограма 3.1: Прекугранична соработка Република Македонија –Република
Бугарија
Временска рамка
АКТИВНОСТ

1. Koфинансирање
проекти преку ИПА
територијалната
програма помеѓу
Република
Македонија и
Република Бугарија

Одговорни

Консултирани

Раководител
на Национално
тело

Управувачкиот
Орган во
Република
Бугарија

Контакт лице
за програмата

Почеток

Крај

01.01.2018

31. 12.2020

Потребни ресурси
(2018)
човечки

1/VII1

Финансиски
[MKD]

Програма
администрација
Потпрограма
МБ
Прекугранична
соработка
23.702.808

2. Подготовка и
организирање на

Раководител
на Национално

Управувачкиот
Орган во

01.01.2018 31.12.2018

1/VII1

Програма
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информативни
настани за
потенциални
корисници на
територијата на
Рeпублика
Македонија

тело

3. Реализирање
мониторинг посети,
заеднички
состаноци обуки.

- Раководител
на Национално
тело

Контакт лице
за програмата

Република
Бугарија

администрација
3/VII1

Антена
канцеларија
во Струмица

- Контакт лице
за програмата
- Службеник
за
нерегуларност
и

Потпрограма
МБ
Прекугранична
соработка
1.138.953

01.01.2018

31.12.2020

1/VII1

3/VII1

Програма
администрација
Потпрограма
МБ
Прекугранична
соработка
694.536

-Антена
канцеларија
во Струмица
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4. Финансирање на
работата на
канцеларијата во
Струмица (Антена)
за имплементација
на Програмата

- Раководител
на Национално
тело
- Контакт лице
за програмата

01.01.2018

31.12.2020

1/VII1

3/VII1

Програма
администрација
Потпрограма
МБ
Прекугранична
соработка
6.028.378

Вкупно активности во 2018 година:

4

Вкупно активности во 2019 година:

3

Вкупно активности во 2020 година:
Вкупно за потпрограма 3.1:

3
10
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Потпрограма 3.2: Прекугранична соработка Република Македонија –Република
Албанија
Временска рамка
Активност

Одговорни

Консултирани

1. Koфинансирање
проекти преку
ИПА
територијалната
програма помеѓу
Република
Македонија и
Република
Албанија

- Раководител
на Оперативна
структура

Национално
тело во
Република
Албанија

2. Подготовка и
организирање на
информативни
настани за

- Раководител

- Контакт лице
за програмата

Делегација
на Европска
Унија во
Скопје

Почеток

01.01.2018

Крај

12.2020

Потребни ресурси
(2018)
човечки

1/VII1

3/VII1

Финансиски
[MKD]

Програма
администрација
Потпрограма
МБ
Прекугранична
соработка

на Оперативна
структура
Национално

Програма
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потенциални
корисници на
територијата на
Република
Македонија

3. Реализирање
мониторинг
посети, заеднички
состаноци и обуки.

- Контакт лице
за програмата
-Заеднички
технички
секретаријат во
Струга

- Раководител

на Оперативна
структура

тело во
Република
Албанија

01.01.2018

31.12.2018

Делегација на
Европска
Унија во
Скопје

Делегација на
Европска
Унија во
Скопје

1/VII1

администрација

4/VII1

Потпрограма
МБ
Прекугранична
соработка
667.859

01.01.2018

31.12.2020

1/VII1

4/VII1

- Контакт лице
за програмата
-Заеднички
технички
секретаријат во
Струга

4. Финансирање
на работата на
Зедничкиот

- Раководител
на Оперативна

Програма
администрација
Потпрограма
МБ
Прекугранична
соработка
507.375

Делегација на
Европска
Унија
во

01.01.2018

31.12.2020

2/VII1

Програма
администрација
Потпрограма
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технички
секретаријат во
Струга за
имплементација на
Програмата

структура

Скопје

- Контакт лице
за програмата

МБ
Прекугранична
соработка
499.484

Вкупно активности во 2018 година:

4

Вкупно активности во 2019 година:

3

Вкупно активности во 2020 година:

3

Вкупно за потпрограма 3.2

10
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Потпрограма 3.3: Прекугранична соработка Република Македонија -Грција
Временска рамка
АКТИВНОСТ

1. Koфинансирање
проекти преку ИПА
територијалната програма
помеѓу Република
Македонија и Грција

Одговорни

Консултирани

Почеток

Крај

- Раководител Управувачкио 01.01.2018 31.12.2020
на
т Орган во
Национално
Грција
тело

Потребни ресурси
(2018)
човечки

1/VII1

2/VII1

- Контакт
лице за
програмата

2. Подготовка и
организирање на
информативни настани за
потенциални корисници
на територијата на РМ

- Раководител Управувачкиот
Орган во
на
Грција
Национално
тело

Финансиски
[MKD]

Програма
администрација
Потпрограма МБ
Прекугранична
соработка

12.800.780

01.01.2018 31.12.2018

1/VII1

3/VII1

Програма
администрација
Потпрограма МБ
Прекугранична
73

- Контакт лице
за програмата

соработка

798.108

- Заеднички
технички
секретаријат
во Солун и
Антена
канцеларија во
Битола

3. Реализирање
мониторинг посети,
заеднички состаноци и
обуки

- Раководител
на
Национално
тело
- Контакт лице
за програмата
- Службеник за
нерегуларност
и

01.01.2018 31.12.2020

1/VII1

Програма
администрација

3/VII1
Потпрограма МБ
Прекугранична
соработка
233.943

-Заеднички
технички
секретаријат
во Солун и
Антена
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канцеларија во
Битола
4. Финансирање на
работата на
канцеларијата во Битола
(Антена) за
имплементација на
Програмата

- Раководител

на
Национално
тело
- Контакт лице
за програмата

01.01.2018 31.12.2020

1/VII1

Програма
администрација
Потпрограма МБ
Прекугранична
соработка
1.023.447

Вкупно активности во 2018 година:

4

Вкупно активности во 2019 година:
Вкупно активности во 2020 година:
Вкупно за потпрограма 3.3:

10
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Потпрограма 3.4: Прекугранична соработка Македонија -Косово
Временска рамка
АКТИВНОСТ

1. Koфинансирање
проекти преку ИПА
територијалната
програма помеѓу
Република
Македонија и
Република Косово

2. Подготовка и
организирање на
информативни
настани за
потенциални
корисници на

Одговорни

Консултирани

- Раководител
на Оперативна
структура

Национално
тело во
Република
Косово

- Контакт лице
за програмата

- Раководител
на Оперативна
структура
- Контакт лице
за програмата

Почеток

01.01.2018

Крај

12.2020

Потребни ресурси
(2018)
човечки

1/VII1

2/VII1

Делегација на
Европска
Унија во
Приштина

Оперативна
Структура во
Република
Косово

Финансиски
[MKD]

Програма
администрација
Потпрограма
МБ
Прекугранична
соработка
1.600.000

01.01.2018

31.12.2018

1/VII1

2/VII1

Програма
администрација
Потпрограма
МБ
Прекугранична
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територијата на РМ

3. Реализирање
мониторинг посети,
заеднички состаноци
и обуки.

-Антена
канцеларија во
Куманово

- Раководител
на Оперативна
структура
- Контакт лице
за програмата
- Антена
канцеларија во
Куманово

4. Финансирање на
работата на
канцеларијата во
Куманово (Антена)
за имплементација на
Програмата

- Раководител
на Оперативна
структура
- Контакт лице
за програмата

соработка
14.000

Оперативна
Структура во
Република
Косово

01.01.2018

31.12.2020

1/VII1

2/VII1

Делегација на
Европска
Унија во
Приштина

Програма
администрација
Потпрограма
МБ
Прекугранична
соработка
14.223

01.01.2018

31.12.2020

1/VII1

Програма
администрација
Потпрограма
МБ
Прекугранична
соработка
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1.700.857
Вкупно активности во 2018 година:

4

Вкупно активности во 2019 година:

3

Вкупно активности во 2020 година:

3

Вкупно за потпрограма 3.4:

10

Потпрограма 3.5: Прекугранична соработка Република Македонија –Република
Србија
Временска рамка
АКТИВНОСТ

Одговорни

Консултирани

1. Koфинансирање
проекти преку ИПА
територијалната
програма помеѓу

- Раководител
на Оперативна
структура

Национално
тело во
Република

Почеток

01.01.2018

Крај

12.2020

Потребни ресурси
(2018)
човечки

1/VII1

Финансиски
[MKD]

Програма
администрација

МКД
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Република
Македонија и
Република Србија

2. Подготовка и
организирање на
информативни
настани за
потенциални
корисници на
територијата на РМ
и територијата на
Република Србија и
учество на
заеднички
состаноци

- Контакт лице
за програмата

- Раководител
на Оперативна
структура
- Контакт лице
за програмата

3/VII1

Србија

Национално
тело во
Република
Србија

- Раководител
на Контролно
тело

01.01.2018

31.12.2018

1/VII1

2/VII1

обезбедени
преку
донации

Програма
администрација
Потпрограма
МБ
Прекугранична
соработка

490.589

-Заеднички
технички
секретаријат во
Лесковац

Вкупно активности во 2018 година:

2

Вкупно активности во 2019 година:

1
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Вкупно активности во 2020 година:

1

Вкупно за потпрограма 3.5:

4

Потпрограма 6: Транс-гранична соработка Балкан-Медитеран
Временска рамка
АКТИВНОСТ

1. Koфинансирање
проекти преку
трансгранична
Балкан
Медитеранска
програма

Одговорни

Консултирани

- Раководител на
Национално тело

Управувачкиот
Орган во
Грција и
Структурите од
земјите кои се
дел од оваа
транс гранична
соработка.

- Контакт лице
за програмата

Почеток

Крај

01.01.2018

01.12.2020

Потребни ресурси
(2018)
човечки

2/VII1

Финансиски
[MKD]

Програма
администрација
Потпрограма
МБ
Прекугранична
соработка

1.896.412
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2. Реализирање
мониторинг посети
и заеднички
состаноци и обуки.

01.01.2018

31.12.2018

1/VII1

Потпрограма
МБ
Прекугранична
соработка
1.637.673

Вкупно активности во 2018 година:

2

Вкупно активности во 2019 година:

1

Вкупно активности во 2020 година:

1

Вкупно за потпрограма 3.6:

4
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3. ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ
ПРОГРАМА

Резиме на потреба од
нови вработувања

Резиме на потреба од
прераспределба на
вработените

Резиме на
потреба од обуки

1.Локална самоуправа

Реализацијата на
програмата не влијае на
зголемување на бројот на
вработени

Реализацијата на програмата не
влијае на прераспоредување на
вработени

Обуки ќе се
спроведуваат
согласно
годишниот план за
обука на
вработените во
МЛС

2.Рамномерен регионален
развој

За успешна реализација
на Програмата потребно е
пополнување на
работното место
„раководител на
одделение за
планирање и
координација на
рамномерниот регионален
развој“ во Секторот за
рамномерен регинален
развој

Реализацијата на програмата не
влијае на прераспоредување на
вработени

Обуки ќе се
спроведуваат
согласно
годишниот план за
обука на
вработените во
МЛС

3.Територијална

За успешна реализацијата
на Програмата потребно е

Реализацијата на програмата не
влијае на прераспоредување на

Обуки ќе се
спроведуваат
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соработка

пополнување на две
работни места:
„раководител на
одделение за
координација,
програмирање следење и
евалуација на ИПА“ и
„Виш соработни за ИПА“
во Секторот за европски
прашања

вработени

согласно
поединечните
програмите за
прекугранична
соработка

4. ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ
очекувано влијание во 2018

очекувано влијание во 2019

очекувано влијание во 2020

Согласно утврдената динамика во Годишниот план за правична и соодветна застапеност на заедниците

5. РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ
5.1

РАЗВИВАЊЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ/ ПОДГОТВУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ

Стратешкото планирање и подготовката на Буџетот се дел од заедничките функции во Министерството за локална
самоуправа кои се во надлежност на одделни организациони единици односно во Секторот за финансиски прашања,
во чија надлежност е подготовката на буџетот на Министерството и Одделението за стратешко планирање, кое е
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надлежно за подготвување и следење на реализацијата на Стратешкиот плана на Министерството за локална
самоуправа.
Во рамките на Секторот за финансиски прашања, Одделението за буџетска координација, врши координативни
активности со останатите организациони единици во Министерството во процесот на подготовка на буџетската
пресметка, според насоките добиени од Министерството за финансии дадени во буџетскиот циркулар и согласно
планираните програми и активности, предвидени во Стратешкиот план на Министерството, а во функција на
остварувањето на стратешките приоритети и сите надлежности на Министерството.
2018

2019

Планирани мерки

Планирани мерки

-

Развој на капацитетите на
Министерството за
креирање и развивање на
политики

-

Воспоставување систем за
координација на процесот
на стратешко планирање и
креирање политики со
буџетскиот процес во
Министерството;

-

Координација на процесот
на подготовка на буџетот

2020
Планирани мерки

-

Развој на капацитетите на
Министерството за креирање и
развивање на политики

-

Развој на капацитетите на
Министерството за креирање и
развивање на политики

-

Анализа на функционирањето
на системот за координација
на процесот на стратешко
планирање

-

-

Координација на процесот на
подготовка на буџетот на
министерството за наредната
година во рамките на

Координација на процесот на
подготовка на буџетот на
министерството за наредната
година во рамките на
стратешкото планирање

-

Следење на реализацијата на
мерките и активностите
содржани во стратешкиот план
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на министерството за
наредната година во
рамките на стратешкото
планирање
-

5.2

Следење на реализацијата
на мерките и активностите
содржани во стратешкиот
план и подготовка на
редовни извештаи (
месечни, квартални и
полугодишни) за
напредокот во
спроведување на планот со
опис на постигнатото и на
активностите за кои се
доцни или не се
реализираат

стратешкото планирање
-

Следење на реализацијата на
мерките и активностите
содржани во стратешкиот план и
подготовка на редовни
извештаи ( ( месечни, квартални
и полугодишни) за напредокот
во спроведување на планот со
опис на постигнатото и на
активностите за кои се доцни
или не се реализираат

и известување за истиот;
-

Следење на реализацијата на
мерките и активностите
содржани во стратешкиот план
и подготовка на редовни
извештаи ( ( месечни,
квартални и полугодишни) за
напредокот во спроведување
на планот со опис на
постигнатото и на активностите
за кои се доцни или не се
реализираат

ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ И УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА

Секторот за финансиски прашања во Министерството за локална самоуправа во чиј состав се две одделенија е
надлежен за извршување на буџетот и за управување со средствата одобрени во Буџетот на М во координација и
соработка со министерот и државниот секретар ( по усвојувањето Буџетот на РМ од Собранието на Република
Македонија за )
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Надлежностите на Секторот за финансиски прашања при извршување на буџетот и управувањето со средствата се
однесуваат пред се на:
Подготовка и проследување до Министерството за финансии на годишниот, кварталните и месечните планови
за извршување ( реализација на буџетот), планирање, подготвување и спроведување пренамени на средства
во буџетот на Минстерството за локална самоуправа и соодветна корекција на поднесените квартални и
месечни извештаи, подготвување предлог-буџетска пресметка при ребаланс на буџетот, по претходна
координација со корисниците на средствата
Прием, комплетирање и подготовка на целокупната финансиско-материјална
(сметководствена)
документација, која произлегува од преземените финансиски обврски на сите интерни корисници на буџетот,
спроведување на ex анте и ex пост материјално правна и суштинска контрола на влезната документација,
соодветно координација со учесниците во настанувањето на финансиската обврска со цел потврдување на
истата од нивна страна пред одобрување од страна на одговорно лице( државен секретар и министер)
Контрола и усогласување на реализираните средства на трезорската сметка со поднесените барања за исплата
и целосно комплетирање на сметководствената документација и проследување на истата до СОЗР (
сметководство) на натамошно постапување
Пријавување, следење и реализацијата на обврските преку системската апликација на Министерството за
финансии е –обврски, поднесување редовни месечни извештаи за преземените обврски
Подготвување соодветни месечни и годишни извештаи за извршувањето на буџетот и други работи од
надлежност на финансиското работење.

-

-

-

-

-

2018

2019

Планирани мерки

Планирани мерки

Импламентирање на
воспоставениот систем за
финансиско управување и
контрола,

-

Импламентирање на
воспоставениот систем за
финансиско управување и
контрола,

2020
Планирани мерки

-

Импламентирање на
воспоставениот систем за
финансиско управување и
контрола,
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-

Следење и известување за
имплементирањето
на
програмите, подготовка на
месечен,
квартален
и
годишен план за трошење
на финансиските средства;

-

Следење и известување за
имплементирањето
на
програмите,
подготовка
на
месечен, квартален и годишен
план
за
трошење
на
финансиските средства;

-

Следење и известување за
финансиски имплементирањето
на програмите, подготовка на
месечен, квартален и годишен
план
за
трошење
на
финансиските средства;

-

Подготовка на план за
јавни набавки во функција
на реализација на одобрен
буџет за тековната година,
согласно Закон за јавни
набавки и негово
објавување на ВЕБ
страницата на
Министерстото

-

Подготовка на план за јавни
набавки во функција на
реализација на одобрен буџет
за тековната година, согласно
Закон за јавни набавки негово
објавување на ВЕБ страницата
на Министерстото

-

Подготовка на план за јавни
набавки во функција на
реализација на одобрен буџет
за тековната година, согласно
Закон за јавни набавки негово
објавување на ВЕБ страницата
на Министерстото

-

Одобрување на исплатите на
средства од буџетот на
министерството преку систем на
контрола на повеќе нивоа
(Раководителот на Секторот за
финансиски прашања и едно
или две лица со делегирани
овластувања надвор од
Секторот за финансиски
прашања)

-

Одобрување на исплатите на
средства од буџетот на
министерството преку систем на
контрола на повеќе нивоа
(Раководителот на Секторот за
финансиски прашања и едно
или две лица со делегирани
овластувања надвор од
Секторот за финансиски
прашања)

-

Одобрување на исплатите
на средства од буџетот на
министерството преку
систем на контрола на
повеќе нивоа
(Раководителот на
Секторот за финансиски
прашања и едно или две
лица со делегирани
овластувања надвор од
Секторот за финансиски

- Транспарентно управување
со јавните финансии преку

-Транспарентно

управување
87

прашања)
-Транспарентно
управување
со
јавните
финансии
преку
објавување на (квартални,
полугодишни и годишни)
извештаи
на
ВЕБ
страницата
на
Министерството

5.3

објавување
на
(квартални,
полугодишни
и
годишни)
извештаи на ВЕБ страницата на
Министерството

со јавните финансии преку
објавување
на
(квартални,
полугодишни
и
годишни)
извештаи на ВЕБ страницата на
Министерството

УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Вработувањата на административните службеници се планираат врз основа на Методологијата за планирање
утврдена во Законот за вработени во јавниот сектор за што се подготвува годишен план за вработување за следната
календарска година
Одделенеието за управување со човечки ресурси во соработка со сите организациони единици ке ја координира
работата за изготвување на индивидуалните планови за секој државен службеник одделно и врз основа на
податоците ќе го подготви годишниот план за обуки на државните службеници во МЛС
За изготвување на годишниот план на државните службеници клучен е каталогот од Годишната програма за обуки на
административните службеници кој треба да го донесе МИОА. Годишниот план за обуки на државните службеници се
подготвува врз основа на обуките од индивидуалниот план за стручно иусвршување и по претходно добиено мислење
од МИОА се донесува најдоцна до 31 декември во тековната година за наредната.
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Во постапката за оценување на давниот службеник непосредно претпоставениот државен службеник е должен
континуирано да го следи ефектот на државниот службеник во текот на целата година и по потреба да предалага
мерки за подобрување на истиот.Во постапката за подобрување на ефектот се предлагаат дополнителни обуки или
менторство и се изрекува писмена опомена со која државниот службеник се опоменува за можноста да биде оценет со
негативна оценка доколку и покрај укажувањата и предложените мерки, до истекот на годината за која се врши
оценувањето не го подобри својот ефект. Државниот секретар е должен да подготви и најдоцна до 31 јануари да
доастави Извештај со ранг листа за сите оценети државни службеници во МЛС за тековната година.
Се доставува извештај за работата на Министерството согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите
(родова еднаквост)

-

-

-

-

2018

2019

Планирани мерки

Планирани мерки

Подготовка
на
функционална анализа и
нови акти за организација
и систематизација
Донесување на Годишен
план за вработувања на
административни
службеници во МЛС;
Донесување на Годишен
план
за
обуки
на
административните
службеници во МЛС;
Донесување
на

2020
Планирани мерки

-

Донесување на Годишен план
за
вработувања
на
административни
службеници
во МЛС;

-

Донесување на Годишен план за
вработувања
на
административни службеници во
МЛС;

-

Донесување на Годишен план
за обуки на административните
службеници во МЛС;
Донесување на Полугодишни
извештаи за реализација на
Годишниот план за обуки на
административните службеници
во МЛС до МИОА;

-

Донесување на Годишен план за
обуки на административните
службеници во МЛС;
Донесување на Полугодишни
извештаи за реализација на
Годишниот план за обуки на
административните службеници
во МЛС до МИОА;

-

-
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-

Полугодишни извештаи за
реализација на Годишниот
план
за
обуки
на
административните
службеници во МЛС до
МИОА;
Спроведување на процесот
на управување со учинокот
на
административните
службеници во МЛС, со цел
законито
и
навремено
спроведување
на
постапката за оценување
на
ефектот
на
административните
службеници, доставување
на Извештај со ранг-листа
на годишни оцени за сите
оценети административни
службеници до МИОА.

-

Спроведување на процесот на
управување со учинокот на
административните службеници
во МЛС, со цел законито и
навремено спроведување на
постапката за оценување на
ефектот на административните
службеници,
доставување на
Извештај со ранг-листа на
годишни оцени за сите оценети
административни
службеници
до МИОА.

-

Спроведување на процесот на
управување со учинокот на
административните службеници
во МЛС, со цел законито и
навремено
спроведување
на
постапката за оценување на
ефектот на административните
службеници,
доставување на
Извештај
со
ранг-листа
на
годишни оцени за сите оценети
административни службеници до
МИОА.
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5.4

-

-

-

УПРАВУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ, ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ВИДЛИВОСТ
2018

2019

Планирани мерки

Планирани мерки

Подготовка на анализа и
програма за оддржување и
надградба
на
информациско
комуникациската
технологијаод страна на
ангажирана
фирма
или
стручно ИТ лице;
Воспоставување
"електронски
тек
документи";

на
на

Воспоставување
и
одржување на безбедносни
процедури и безбедност на
информатичката опрема и
апликациите, од страна на
ангажирана фирма;
-Воспоставување на систем
за
автоматизирана
обработка
на
лични

2020
Планирани мерки

-

Оддржување и надградба на
информациско комуникациската
технологија,
од
страна
на
ангажирана фирма;

-

Оддржување и надградба на
информациско комуникациската
технологија,
од
страна
на
ангажирана фирма;

-

Имплементирање
надоградување
воспоставениот
"електронски
документи";

-

Имплементирање
и
надоградување
на
воспоставениот
систем
на
"електронски тек на документи";

-

Одржување
на
безбедносни
процедури и безбедност на
информатичката
опрема
и
апликациите, од страна на
ангажирана фирма;

-

систем
тек

и
на
на
на

Одржување
на
безбедносни
процедури и безбедност на
информатичката
опрема
и
апликациите, од страна на
ангажирана фирма;
-Одржување
надоградување
воспоставениот
систем
автоматизирана обработка
лични податоци, од страна

и
на
за
на
на

-Одржување и надоградување
на в
оспоставениот систем за
автоматизирана обработка на
лични податоци, од страна на
ангажирана фирма.
- Одржување и користење на Еалатки на ВЕБ страница на МЛС
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податоци, од страна
ангажирана фирма.

на

- Креирање на нови Еалатки на ВЕБ страница на
МЛС (Е-евиденција на ГО за
соработка со МЛС и со ЕЛС
и
кои
имплементираат
проекти од областа на
локалната
самоуправа,
локалниот и регионалниот
развој
и
прекугранична
соработка. Е-консултација,
линкови до ВЕБ страниците
на
општините
и
на
планските региони)
-Одржување и ажурирање
на ВЕБ страницата на
дневна
полугодишна
и
годишна основа.
-Ажурирање на отворени
податоци
на
МЛС
на
полугодишна основа во 3
податочни сетови:
1. Општините во Република
Македонија
2. Проекти за развој на
планските
региони,
за
развој на подрачјата со

ангажирана фирма.
- Одржување и користење на Еалатки на ВЕБ страница на МЛС
(Е-евиденција
на
ГО
за
соработка со МЛС и со ЕЛС и
кои имплементираат проекти од
областа
на
локалната
самоуправа,
локалниот
и
регионалниот
развој
и
прекугранична соработка. Еконсултација, линкови до ВЕБ
страниците на општините и на
планските региони)
-Одржување и ажурирање на
ВЕБ страницата на дневна
полугодишна и годишна основа.
-Одржување и ажурирање на
ВЕБ
страницата
на
дневна,
полугодишна
и
годишна основа.

(Е-евиденција
на
ГО
за
соработка со МЛС и со ЕЛС и кои
имплементираат
проекти од
областа
на
локалната
самоуправа,
локалниот
и
регионалниот
развој
и
прекугранична соработка. Еконсултација, линкови до ВЕБ
страниците на општините и на
планските региони)
-Одржување и ажурирање на
ВЕБ страницата на дневна,
полугодишна и годишна основа.
- Ажурирање на отворените
податоци на МЛС на
полугодишна основа во 3
податочни сетови:
1. Општините во Република
Македонија

- Ажурирање на отворените
податоци
на
МЛС
на
полугодишна
основа
во
3
податочни сетови:

2. Проекти за развој на
планските региони, за развој на
подрачјата со специфични
развојни потреби и за развој на
селата.

1.Општините
Македонија

3. Проекти за прекугранична
соработка

во

Република
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специфични
потреби и за
селата.

развојни
развој на

2.
Проекти
за
планските региони,
подрачјата
со
развојни потреби и
селата.

3.
Проекти
за
прекугранична соработка

3. Проекти
соработка

-Изработка на нов визуелен
идентитет на МЛС и негова
апликација.

развој
на
за развој на
специфични
за развој на

за прекугранична

-Изработка
на
мобилни
носители на визуелниот
идентитет
на
МЛС
(4
мобилни банери и еден во
салата за состаноци)

5.5

-

ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
2018

2019

Планирани мерки

Планирани мерки

Екипирање
на
Одделението за внатрешна
ревизија

-

Обука за нововработените

-

Подготовка

на

план

за

-

Спроведување на планирани
ревизии;
Подготовка на Извештај за
извршена внатрешна ревизија;

- Координација на процес на
релизација на препораки од

2020
Планирани мерки

-

Спроведување на планирани
ревизии;
Подготовка на Извештај за
извршена внатрешна ревизија;
Координација на процес на
релизација на препораки од
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ревизија
-

Зајакнување
на
комуникацијата
со
единиците за внатрешна
ревизија,
Секторот
за
јавна
внатрешна
финансиска контрола и
Државниот
завод
за
ревизија;

Бр. 02-133/1
22.01.2018 година
Скопје

извршени ревизии од Државен
завод за ревизија, дадени на МЛС.

извршени ревизии од Државен
завод за ревизија, дадени на
МЛС.

Министер,
Suhejl Fazliu

94

