
ЗАПИСНИК

На првата конститутивна седница на Локален Економско Социјален Совет на
Општина Битола која се одржи на 19.09.2013 (четврток)  во Салата за состаноци на
Општина Битола на трети кат  со  почеток во 12 ч.

Седницата ја водеше Снежана Петровска – раководител на сектор за ЛЕР и
Јавни дејности .

Присутни 17 членови на ЛЕСС (прилог список  за присуство)
Членовите на ЛЕСС едногласно (17)  го усвоија  следниот :

Дневен ред

1. Избор на претседавач на ЛЕСС Битола

2. Избор на заменик претседавач на ЛЕСС Битола

3. Избор на секретар на ЛЕСС Битола

4. Разгледување и усвојување на предлог Деловникот за работа на ЛЕСС
Битола

5. Планирање на идни активности во рамките на проектот на УСАИД

6. Разно

Седницата ја отвори раководителот Снежана Петровска, која ги поздрави
присутните од нејзино и име на Градоначалникот Талески истакнувајќи го
значењето на функционирањето на локалниот економско социјален совет. во
насока на намалување на невработеноста .

Прво зеде збор Директорот на проектот YES -Ѓорги Кушески
Накратко ги објасна досегашните активности на проектот кој веќе 2,5 год. успешно
функционира и е во насока на подобрување на вештините за вработување на
младите .  Јасно  е дека има расчекор помеѓу побарувачката  на пазарот на трудот и
профилот на млади кои бараат вработување.
Општина Битола е  една од 7 општини каде работи проектот и тоа со следните
институции  општините ,средните стручни училишта и Агенциите за вработување.
Со цел за поголема одржливост на проектот по неговото завршување.

Во општина Битола отворени се 6 кариерни центри во 6 средни стручни
училишта, кои одлично функционираат  и ги даваат следните услуги: иработка на
ЦВ, подготовка за интервју за работа и стекнување на други вештини за
вработување.



-Преку проектот YES се реализира и обука  за учење преку работните потреби  и
барања на бизнисот
-Со занаетчиската комора се реализара обука за ментори од компаниите како и
професорите од училиштата
- Кариерни советници кои ќе помагаат при изборот на кариерата на младите како и
даваат информации за потребите на пазарот на трудот.
Проектот ќе трае уште две години.

1.По првата точка – Избор на претседавач на ЛЕСС

Се отвори дискусија по оваа точка. Прв зеде збор д-р Симон Силјановски
претставник на ССМ-СКБ  кој ја потенцира важноста на учеството на
претставниците од ОРМ во работата на ЛЕСС бидејќи тие се реалниот сектор  и
дирекно се соочуваат со проблемите на пазарот на трудот  и затоа треба да се
предложи пресадавач од овој сектор.

Снежана Петровска го предложи претставникот од Организацијата на
работодавачи на РМ- Томислав Давков директор на ЗК Пелагонија., дипломиран
правник со 31 год. работно искуство во оваа организација  како директор во
правниот сектор.

Членовите на ЛЕСС едногалсно (17) го прифатија предлогот за преседавач на
ЛЕСС Битола да биде избран претставник од Организацијата на работодавачи на
РМ –Томислав Давков.

2. Точка 2 – Избор на заменик преседавач на ЛЕСС
Се отвори дискусија –претставник од Советот на ОБ –Благој Шаклевски

нагласи дека самиот совет е дијалог помеѓу главните партнери затоа предложи
заменик преседавач да биде претставникот од ССМ-СКБ –д-р Симон Силјановски
кој 15 год  е во синдикалното движење. По професија е докор ренгенолог.

Членовите на ЛЕСС едногалсно (17) го прифатија предлогот за заменик
преседавач на ЛЕСС Битола да биде избран претставникот од ССМ-СКБ –д-р
Симон Силјановски.

3. Точка 3 – Избор на секретар на ЛЕСС
Се отвори дискусија збор зеде претставникот од Советот на ОБ – Васко

Ковачевски го предложи Ѓорги Јишевски претставник од Форумот на здруженија
на граѓани.

Благој Шаклевски објасни дека  секретарот треба да е од главните партнери
на ЛЕСС  бидејќи се избра од ССМ и ОР остана претставник од општината и ја
предложи претставничката од општинската администрација во ЛЕСС –м-р Виолета
Налевска.

Со ова се сложи Васко Ковачевски и го повлече својот предлог.
Членовите на ЛЕСС едногалсно (17) го прифатија предлогот  секретар на ЛЕСС

да биде избрана претставничката од општинската администрација – м-р Виолета
Налевска советник за локален економски развој.



Со ЛЕСС продолжи да заседава  преседавачот Томислав  Давков  кој се
заблагодари за изборот  и рече дека со заедничка работа на сите членови ќе ги
оправдаме целите на постоењето на ЛЕСС Битола.

4. Точка 4 - Разгледување и усвојување на предлог Деловникот за работа
на ЛЕСС Битола

Се отвори дискусија  и Благој Шаклевски побара појаснување за член 27
алинеја 2 и побара да се додаде алинеја 3 Членови на комисиите можат да бидат
членови на ЛЕСС или надворешни членови.

Членовите на ЛЕСС едногалсно (17) ја  прифатија промената на член 27 со
додавање на алинеја 3 Членови на комисиите можат да бидат членови на ЛЕСС
или надворешни членови.

Димитар Стојановски – побара поголемо вклучување на Агенцијата за
вработување во работата на ЛЕСС

УСАИД (Ѓорги Кушески) Појасни дека Агенцијата за вработување секогаш се
составен дел и вклучени во мерките за вработување  и тие се оние кои изработуваат
секоја година „Анализа на пазарот на трудот.“ која се планира во иднина  да се
промовираат пред ЛЕСС .

Јешим Сефуловска- Појасни околу изработката на Анализата на пазарот на
трудот  дека се изработува секоја год.  за цел пелагониски регион

Васко Ковачевски– Во ЛЕСС да се вклучи и претставник од Бизнис стартуп
центарот како фондација која е оформена од општината и која работи
сопостоечките  МСП , отварање на нови а со тоа и намалување на невработеноста .

УСАИД (Ѓорги Кушески) Појасни дека ЛЕСС се формирани по моделот на
Националниот економско социјален совет  кој го води министерот за МТСП., но
останува отворено да се вклучат и др.институции и организации по потреба .
Секоја општина си има свои специфики.  Исто така предложи  да се вклучи и
претставник од здруженија  кои работат со лица со попреченост.   Во проектот има
фонд кој ќе помага за овие лица .

Од плодната дискусија се заклучи да се промени член 3 алинеја 1 и да се
тргни зборот задолжително и да се додаде Фондацијата бизнис стартап центар,
здруженија на лица со посебни потреби.

алинеја 3 По потреба во работата на ЛЕСС се вклучуваат и други
заинтересирани институции и организации



Членовите на ЛЕСС едногалсно (17) го прифатија предлог деловникот со горе
наведените   измени.

5. Точка 5 - Планирање на идни активности во рамките на проектот на
УСАИД

По оваа точка збор зеде Вирна Манасиева -Герасимова специјалист за
јавно-приватен дијалог на проектот YES , која ги појасна идните активности на
ЛЕСС  пред се стратешкото планирање кое треба да се организира крајот на
октомври заедно со надворешен експерт  околу дефинирање на следните стратешки
активности и планови на Општина Битола. начелно обуката ќе биде на 15-
16.10.2013 во Битола.

Барање на повеќе членови од ЛЕСС  беше да им се испратат стратешките
документи од другите општини се со цел да се информираат во која насока треба да
се реализира стратешкиот план.

ЛЕСС Општина Битола
Записничар Претседавач
М-р Виолета Налевска Томислав Давков


