
 

 
 
 

 

 
 

 

 

АГЕНДА 

  

10:00 – 10:15 Воведни обраќања 

 Владимир Георгиев, Член на Државната комисија за 
спречување на корупцијата 

 Џефри Голдстајн, Заменик Шеф на Мисијата на ОБСЕ 
во Скопје 

 
10:15 - 10:30      Претставување на учесниците, агенди за обука, цели, 

правила за работа во групи  
 
10:30 – 11:30 Вовед во модулите 1 и 2 

Презентација за јавен интерес и спречување на судир на 
интереси 
Групна работа – спречување на вистински, потенцијален и 
привиден судир на интереси  

 
11:30 - 11:45 Пауза 
 
11:45 – 12:15 Заштитеното пријавување како механизам за спречување 

и пријавување на корупција  
 Групна работа за само-проценка на системот на заштитено 

пријавување во единиците на локалната самоуправа  
Презентација на групната работа  
- Презентација на Генералната Секретарка на ДКСК  

 
12:15 – 12:30 Заокружување на деноти насоки за следната сесија 

 

  
Настан: Програма за обука2022: Политика на интегритет за единиците 

на локалната самоуправа  
МОДУЛИ:  
ЈАВЕН ИНТЕРЕС И СПРЕЧУВАЊЕ НА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ / 
ЗАШТИТЕНОТО ПРИЈАВУВАЊЕ  

 
Локација: 

 
Join Zoom Meeting 
https://osce-org.zoom.us/j/99998552178 
Meeting ID: 999 9855 2178 
Passcode: 40287078 
 

Датум: 9 мај 2022 
  

  

https://osce-org.zoom.us/j/99998552178


 

 
 
 

 

 
 

 

 

АГЕНДА  

  

10:00 – 11:00 Концепт на професионално и етичко работење 
Бура на идеи за создавање на професионално работно 
окружување  

 Презентација – Етички кодекс и правни одредби за 
административните службеници во Република Северна 
Македонија  

 
11:00 - 11:15 Пауза 
 
11:15 – 12:00 Процес на управување со човечки ресурси  
 Пленарна дискусија за важноста од зајакнување на 

интегритетот на вработените  
 Групна работа – предизвици во системот на управување со 

човечките ресурси и идеи за подобрувања  
   Презентација на групната работа 
 
12:00 – 12:20 Етичко лидерство 

Бура на идеи за карактеристиките на етички лидер  
Презентација за етичко лидерство 

 
12:20 - 12:30 Заокружување на деноти насоки за следната сесија 
  
 

  

  
Настан: Програма за обука2022: Политика на интегритет за 

единиците на локалната самоуправа  
 
МОДУЛИ:  
ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕТИЧКО РАБОТЕЊЕ/  
УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

 
Локација: 

 
Join Zoom Meeting 
https://osce-org.zoom.us/j/94008001051 
Meeting ID: 940 0800 1051 
Passcode: 05720519 
 

Датум: 10 мај 2022 
  

https://osce-org.zoom.us/j/94008001051


 

 
 
 

 

 
 

 

 

АГЕНДА 

10:00 – 11:15 Управување со квалитет во јавниот сектор 
 Бура на идеи за поимот квалитет  

Презентација за стандардите за управување со квалитет, 
ИСО и ЦАФ 
Групна работа за чекорите за воведување на стандардите за 
управување со квалитетво единиците на локалната 
самоуправа  
  

11:15 - 11:30      Пауза 
 
11:30– 12:30          Еднакви можности за мажите и жените 
 Презентација на одговорностите за родова еднаквост во 

единиците на локалната самоуправа  
Индекс за родова еднаквост во единиците на локалната 
самоуправа  

 Групна работа – подобрување на родовата еднаквост на 
локално ниво  

   Презентација на групната работа 
 
12:30 – 12:40 Заокружување на деноти насоки за следната сесија 
 
 
 

  

  
Настан: Програма за обука2022: Политика на интегритет за 

единиците на локалната самоуправа  
 

МОДУЛИ: 
УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР /  
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ЗА МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ 
 

Локација: Join Zoom Meeting 
https://osce-org.zoom.us/j/97899591331 
Meeting ID: 978 9959 1331 
Passcode: 42257088 

 
Датум: 11 мај 2022 
  

https://osce-org.zoom.us/j/97899591331


 

 
 
 

 

 
 

 

 

АГЕНДА 

10:00 – 10:45 Ефикасност и ефективност како принципи на работење  
  Буџетска транспарентност и партиципативност 
 Систем на јавни набавки 
 Групна работа за локалните практики за буџетска 

транспарентност и партиципативност  
Презентација на групната работа  

 
10:45 - 11:00      Пауза 
 
11:00– 11:30 Слободен пристап до информации од јавен карактер 
 Закон за слободен пристап до информации од јавен 

карактер 
Презентација од претставник на Агенцијата за слободен 
пристап до информации од јавен карактер 

  
11:30 – 12:10 Проактивна vs. Реактивна транспарентност  

Групна работа на инструментот за само-оценка на активната 
транспарентност во единиците на локалната самоуправа  
Препораки за подобрувања во единиците на локалната 
самоуправа  
Пленарна дискусија 

 
12:10 - 12:30     Заокружување на деноти насоки за следната сесија 
 
  

  
Настан: Програма за обука2022: Политика на интегритет за 

единиците на локалната самоуправа  
 
МОДУЛИ: 
ЕФИКАСНО, ЕКОНОМИЧНО И ЕФЕКТИВНО РАБОТЕЊЕ / 
ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И 
ПАРТИЦИПАТИВНОСТ 

 
Локација: 

 
Join Zoom Meeting 
https://osce-org.zoom.us/j/96068682363 
Meeting ID: 960 6868 2363 
Passcode: 39563090 

 
Датум: 12 мај 2022 
  

https://osce-org.zoom.us/j/96068682363


 

 
 
 

 

 
 

 

 

АГЕНДА 

  

10:00 – 11:00 Вовед во Модул 9 
 Презентација на индивидуалната работа на учесниците 

Презентација на политиките, процедурите и алатките за 
управување со ризици  
Методологија за управување со ризици во единиците на 
локалната самоуправа  

 

11:00 - 11:15 Пауза 
 

11:15– 11:30 Имплементација на политиката на интегритет во 
единиците на локалната самоуправа  

 Презентација 
 

11:30 – 12:10 Препораки за следење на имплементација на политиката 
на интегритет во единиците на локалната самоуправа  
Групна работа - профил на лицата за интегритет во 
единиците на локалната самоуправа  

 

12:10 – 12:20 Подигање на свеста за корупцијата и зајакнување на 
интегритетот во единиците на локалната самоуправа  

 

12:20 – 12:30 Предизвиции крај на програмата за обука 
Следни чекори за имплементација на политиката на 
интегритет во единиците на локалната самоуправа  

 

  
Настан: Програма за обука2022: Политика на интегритет за 

единиците на локалната самоуправа  
МОДУЛ:  
УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ ОД КОРУПЦИЈА 
ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ИНТЕГРИТЕТ – 
СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ  

 
Локација: 

 
Join Zoom Meeting 
https://osce-org.zoom.us/j/93800847405 
Meeting ID: 938 0084 7405 
Passcode: 52776352 
 

Датум: 13 мај 2022 
  

https://osce-org.zoom.us/j/93800847405

