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ГОДИШНА ПРОГРАМА 3А О6УКА 3А АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАI-bE ЗА 2017 ГОДИНА

Скопје, јули 2016 година

оп.и-Ество

Вовед
Еден од носечките столбови на политиката за управување, развој и координација на човечките ресурси во администрацијата е јакнењето и
надградбата на знаењата и вештините на административните службеници преку нивно континуирано и соодветно организирано стручно
усовршување и обука. Оттаму и потребата да се воспостави цврста институционална рамка што ќе им обезбеди на институциите релевантен
простор, време и начин за непречено ползување на обука и стручно усовршување заради јакнење и надградба на професионалните вештини и
знаења на административните службеници. Имајќи го предвид претходно наведеното, и во Законот за административни службеници („Службен
весник на Република Македонија" бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015 и 5/2016) и во подзаконските акти што произлегуваат од овој закон,
системски е разграничен концептот за обезбедување општа рамка за генеричка обука на административните службеници и општа рамка за обука
за административно управување. Опаму, во согласност со член 7 став 1, точка 17 и член 57 став 1 од Законот за административни службеници,
Министерството за информатичко општество и администрација изготвува и донесува Годишна програма за обука за административно управување.
Концепт на Годишната програма за обука за административно управување за 2017 година
Годишната програма за обука за административно управување за 2017 година, за прв пат, се изготвува и се донесува во Република Македонија, a
примарна целна група на учесници на обуките се сите заинтересирани кандидати за вработување на работни места на раководни
административни службеници од категоријата Б. Програмата е конципирана во едноставен формат co табеларен графички приказ кој овозможува
лесно и едноставно следење на расположливите обуки во Програмата и начинот на нивното користење, односно учество.
Обуките се поделени во шесттематски блока, при што истите ќе се изведуваат на два начина: интернет пристап преку Системотза микроучење или
интернет пристап преку Системот за управување со учењето (ЛМС). Уредено е за двата начина на спроведување на обуките учесниците да добијат
потврда за успешно завршен тематски блок, a no завршување на сите тематски блокови, министерството издава потврда за успешно реализирана
обука за административно управување.
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Врз основа на член 57 став 1 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија" бр.27/14, 199/14, 48/15,
154/2015 и 5/2016), министерот за информатичко општество и администрација, донесе
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Реден
број

Тема на обука "
:

Начин на
реализација
на обуката .

..

Носител на
обуката

Целна група на
обуката

r

Број на _
учесниц :
и на =:,

Време.и
место на
спроведување

обуката

на обуката

т

Потреб
ни
средств
a за

Оценка на обуката :.

спрове
дување

на
обуката

_
Прописи од административната област
1

Општите прописи од административна
област:
Закон за административните
службеници
Закон за вработените во јавниот

- електронски
преку
Микроучење,
200 картички

сектор

- Категорија B
- Категорија Б

неогран
ичено

- електронски,
достапни од
15 септември
2016

БY4ет
на
МИОА

Потврдата за
тематскиот блок се
издава автоматски no
завршување на обуката

- Категорија B
- Категорија Б

неогран
ичено

- електронски,
достапни од
15 септември
2016

бу џ ет
на
МИОА

Потврдата за
тематскиот блок се
издава автоматски no
завршување на обуката

правда

-
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Закон за организација и работа на
органите на државната управа
Закон за општа управна постапка
Закон за управните спорови
Закон за прекршоците
Кодекс за административни службеници

МИОА во
соработка
со
Минитерст
BC за

- електронски
преку
Микроучење,
20 картички

МИОА
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Реден , Тема на обука
број

-

Начин на
; реализација
на обуката

Носител на
обуката

Целна група на ;.број на
обу,ката
учесниц
и на

обуката

Време и
место на
спроведување

на обуката

Потреб
ни
средств
a ва

Оценка на обуката

спрове
дување

на
обуката
3

Посебни прописи од работното место 80
зависност од областа

- електронски
преку
Микроучење,
20 картички

4

Управување со учинокот за вработените
во јавната администрација

МИОА 80
соработка
со uC

- Категорија B
- Категорија 6

неогран
ичено

- електронски,
достапни од
15 септември
2016

бу џ ет
на
МИОА

- електронски
преку ЛМС

МИОА

- Категорија B
- Категорија 6

неогран
ичено

- електронски,
достапни од
15 септември
2016

Бу џ ет
на
МИОА

Потврдата за
тематскиот блок се
издава автоматски no
завршување на обуката

- електронски
преку ЛМС

МИОА 80
соработка
со МФ

- Категорија B
- Категорија Б

неогран
ичено

- електронски,
достапни од
15 септември
2016

Бу џ ет
на
МИОА

Потврдата за
тематскиот блок се
издава автоматски no
завршување на обуката

- електронски
преку ЛМС

МИОА

- Категорија B
- Категорија 6

неогран
ичено

- електронски,
достапни од
15 септември
2016

бу џ ет
на
МИОА

Потврдата за
тематскиот блок се
издава автоматски no
завршување на обуката

no област

Потврдата за
тематскиот блок се
издава автоматски no
завршување на обуката

од областа

Управување со јавни финансии
5

Управување со јавните финансии

Управување со проекти
6

Управување Co проектен циклус

Годишната програма за административно управување за 2017 година, соодветно ќе се применува и за спроведува
обуките ќе станат достапни согласно роковите утврдени во програмата.

~ќ и вю 2016 година, отк
МИНИСТЕР

Скопје, 01.07.2016 година
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