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ВОВЕДЕН ДЕЛ 

 

  Согласно член 5-а став 2 од Закон за просветната инспекција („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011, 24/2013, 137/2013, 

164/2013, 41/2014, 33/2015, 145/2015 и 30/2016) и Стратешкиот план под број 05-468 од 

05.08.2016 година на Државен просветен инспекторат за период 2017/2019 година, 

Директорот на Државен просветен инспекторат по добиена согласност број 03-971/3 од 

20.11.2017 година ја донесе Годишната програма за работа на инспекторатот за 2018 година. 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

  ОПШТИ ОДРЕДБИ  

 

  Согласно Закон за просветната инспекција („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011, 24/2013, 137/2013, 164/2013, 

41/2014, 33/2015, 145/2015 и 30/2016), Државниот просветен инспекторат врши  инспекциски 

надзор над квалитетот на образовниот процес и ефективноста преку интегрална  евалуација на 

работата на воспитно-образовните установи во основното, средното образование и 

отворените граѓански универзитети, како и надзор над примената на законите, другите 

прописи и општи акти од областа на образованието. Инспекциски надзор се врши во: 

основните, средните училишта, детските градинки, установите за образование на возрасните, 

установите за образование и оспособување на ученици со посебни образовни потреби и 

отворените граѓански универзитети. Во високо-образовните и во научните установи 

инспекциски надзор се врши над примената на законите со кои се уредува високообразовната 

и научната дејност. Државниот просветен инспекторат врши надзор и над извршувањето на 

законите, други прописи и општи акти со кои се уредуваат ученичките и студентските домови . 

Согласно Закон за просветната инспекција („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011, 24/2013, 137/2013, 164/2013, 

41/2014, 33/2015, 145/2015 и 30/2016), Државниот просветен инспекторат има својство на 

правно лице со сопствена буџетска сметка како буџетски корисник од прва линија, самостојно 

спроведува постапки за вработување согласно со закон и одлучува за правата и обврските од 

работен однос.  
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ГЛАВЕН ДЕЛ  

I. ВОВЕД  

  Државен просветен инспекторат се организира согласно неговите надлежности и 

согласно Закон за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011, 24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 

145/2015 и 30/2016) и другите прописи со подрачни организациони облици, според мрежата 

на училиштата и јазикот на кој се изведува наставата.  

Државниот просветен инспекторат го раководи Директор. Во отсуство на директорот, 

го заменува раководен државен службеник кој врши инспекциски надзор, кој тој ќе го 

определи. 

 Според член 5-а од Законот за просветната инспекција, Директорот изготвува Предлог-

Годишна програма за работа на инспекторатот најдоцна до 31 октомври во тековната година, 

за следната година и истата ја доставува до Инспекцискиот совет. По приемот на согласноста 

од Инспекцискиот совет, Директорот ја донесува Годишната програма за работа на 

инспекторатот врз основа на која подготвува квартални планови за работа на секој инспектор 

кој збирно ги доставува на разгледување до Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред 

почетокот на следниот календарски квартал. 

Врз основа на кварталните планови за секој инспектор Директорот подготвува месечен 

план за работа кој содржи распоред на надзори по датуми и субјекти на надзори. 

Директорот најдоцна две недели од почетокот на тековниот календарски квартал за 

претходниот до Инспекцискиот совет збирно доставува квартални извештаи за работата на 

секој инспектор. Директорот најдоцна до 1 март во тековната година до Инспекцискиот совет 

доставува годишен извештај за работата на инспекторатот за претходната година.  

За поефикасно и непосредно извршување на инспекциските надзори, Државниот 

просветен инспекторат, согласно систематизацијата за работа на Државниот просветен 

инспекторат, функционира преку сектори и одделенија на ниво на Република Македонија.  

Во Државниот просветен инспекторат има вкупно Директор и 99 лица распоредени во 

два сектори и единаесет одделенија и тоа:  

1. Секторот за општи работи и поддршка на инспекторатот има два одделенија и тоа: 

- Одделение за поддршка на инспекторатот, 

- Одделение за општи и нормативно правни работи во инспекторатот 

 

2. Секторот за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на предучилишно, основно, 

средно, високо и друго образование има седум одделенија и тоа: 

- Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, 

пост-средно образование и образование во специјализирани воспитно-образовни установи 
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во вардарски и пелагониски плански регион, 

- Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, 

пост-средно образование и образование во специјализирани воспитно-образовни установи 

во скопски и североисточен  плански регион, 

- Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, 

пост-средно образование и образование во специјализирани воспитно-образовни установи 

во југозападен плански регион, 

- Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, 

пост-средно образование и образование во специјализирани воспитно-образовни установи 

во источен и југоисточен плански регион, 

- Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, 

пост-средно образование и образование во специјализирани воспитно-образовни установи 

во полошки плански регион,  

- Одделение за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, 

ученичките и студентските домови во полошки, скопски, североисточен, источен и 

југоисточен плански регион, 

- Одделение за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, 

ученичките и студентските домови во југозападен, пелагониски и вардарски плански регион. 

 

 Одделение за финансиски прашања, 

 Одделение за управување со човечки ресурси. 

 

Во моментот на донесување на Годишната програма за работа на Државниот просветен 

инспекторат за 2018 година, вкупно вработени се 99 лица и Директор. Меѓу вработените: 1 

Раководител на Сектор (Главен инспектор), 7 Раководители на одделенија (од кои 5 Виши 

инспектори), 57 Советници-Државни просветни инспектори по надзорни подрачја и во Скопје 

(седиштетона МОН) и 32 стручни и стручно-административни државни службеници и 2 

помошно-технички лица. 

Табела 1 – Внатрешна организација на Државен просветен инспекторат 

Сектор / Одделение Работно место по систематизација 
Систематиз. 

работни места 

Пополнети 
работни 

места 

СЕКТОР ЗА ОПШТИ 
РАБОТИ И ПОДДРШКА  

НА ИНСПЕКТОРАТОТ 
Раководител на сектор општи работи и 
поддршка на инспекторатот 

1 
/ 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ПОДДРШКА НА 

ИНСПЕКТОРАТОТ 

Раководител на одделение 
 за поддршка на инспекторатот 

1 
1 

Советник за поддршка 
 и меѓународна соработка на инспекторатот 

3 
3 
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Советник за анализа на квалитетот во 
образованието 

1 
1 

Виш соработник за меѓународна соработка и 
координација со проекти во инспекторатот 

1 
1 

Соработник за поддршка и развој на 
инспекторатот 

2 
1 

Помлад соработник за меѓународна соработка 
и координација на работата на инспекторатот 3 

1 

Помлад соработник за унапредување на 
информатичка дејност во инспекторатот 1 

1 

Референт за упатување странки во 
инспекторатот 

1 
/ 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ И 
НОРМАТИВНО-ПРАВНИ 
РАБОТИ ВО 
ИНСПЕКТОРАТОТ 

Раководител на одделение за општи и 
нормативно-правни работи во инспекторатот 

1 
/ 

Советник за општи и нормативно-правни 
работи во инспекторатот 

2 
1 

Помлад соработник за нормативно-правни  
работи во инспекторатот 

1 
/ 

Самостоен референт-архивар 
1 

1 

Самостоен референт -технички секретар на 
директор 

1 
/ 

Возач, Скопје 
1 

/ 

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ 
НАДЗОР И ОЦЕНУВАЊЕ 
НА КВАЛИТЕТОТ ВО 
ПРЕДУЧИЛИШНО, 
ОСНОВНО, СРЕДНО, 
ВИСОКО И ДРУГО  
ОБРАЗОВАНИЕ  Раководител на сектор за инспекциски надзор 

и оценување на квалитетот во предучилишно, 
основно, средно, високо и друго образование  

1 
1 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И 
ОЦЕНУВАЊЕ НА 
КВАЛИТЕТОТ ВО 
ПРЕДУЧИЛИШНО, 
ОСНОВНО,СРЕДНО, ПОСТ-
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО 
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ 
ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ 
УСТАНОВИ ВО 

Раководител на одделение за инспекциски 
надзор и оценување на квалитетот во 
предучилишно, основно, средно, пост-средно 
образование и образование во 
специјализирани воспитно-образовни установи 
во вардарски и пелагониски плански регион 

1 
1 

Советник  државен просветен инспектор за 
инспекциски надзор и оценување на 
квалитетот во воспитно-образовните 
институции во вардарски и пелагониски 
плански регион 

14 
10 
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ВАРДАРСКИ И 
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ 
РЕГИОН УСТАНОВИ ВО 
ВАРДАРСКИ И 
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ 
РЕГИОН 

Советник за анализа на квалитетот во 
образованието, Кавадарци  

1 
/ 

Помлад соработник за унапредување на 
квалитетот во образованието 

1 
/ 

Виш референт за анализа на квалитетот во 
воспитно-образовните установи, Ресен 

1 
1 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И 
ЦЕНУВАЊЕ НА 
КВАЛИТЕТОТ ВО 
ПРЕДУЧИЛИШНО, 
ОСНОВНО,  СРЕДНО, 
ПОСТ-СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО 
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ 
ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ  
УСТАНОВИ ВО СКОПСКИ И 
СЕВЕРОИСТОЧЕН 
ПЛАНСКИ РЕГИОН     

Раководител на одделение за инспекциски 
надзор и оценување на квалитетот во 
предучилишно, основно, средно, пост-средно 
образование и образование во 
специјализирани воспитно-образовни установи 
во скопски и североисточен  плански регион 

1 
1 

Советник  државен просветен инспектор за 
инспекциски надзор и оценување на 
квалитетот во воспитно-образовните 
институции во скопски и североисточен  
плански регион 

22 
15 

Советник за оценување и анализа на 
квалитетот во скопски  и североисточен 
плански регион 

3 
2 

Соработник за оценување на квалитетот во 
образованието  во скопски и североисточен 
плански регион 

1 
1 

Виш референт за анализа и оценување на 
квалитетот во образованието во скопски и 
североисточен плански регион, Куманово 

1 
1 

Референт за канцелариско и архивско 
работење-архивар во скопски и североисточен  
плански регион 

1 
1 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И 
ОЦЕНУВАЊЕ НА 
КВАЛИТЕТОТ ВО 
ПРЕДУЧИЛИШНО, 
ОСНОВНО, СРЕДНО, ПОСТ-
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО 
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ 
ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ 
УСТАНОВИ ВО 
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ 
РЕГИОН    

Раководител на одделение за инспекциски 
надзор и оценување на квалитетот во 
предучилишно, основно, средно, пост-средно 
образование и образование во 
специјализирани воспитно-образовни установи 
во југозападен  плански регион 

1 
1 

Советник  државен просветен инспектор за 
инспекциски надзор и оценување на 
квалитетот во воспитно-образовните 
институции во југозападен  плански регион 

12 
10 

Советник за оценување и анализа на 
квалитетот во образованието  во југозападен 
плански регион  

2 
2 
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Советник за поддршка и развој на 
инспекторатот 

1 
/ 

Помлад соработник за контрола на податоци 
за квалитетот во образованието во југозападен 
плански регион, Охрид 

3 
2 

Виш референт за унапредување на квалитетот 
во образованието во југозападен плански 
регион 

4 
4 

Возач, Струга 
1 

1 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И 
ОЦЕНУВАЊЕ НА 
КВАЛИТЕТОТ ВО 
ПРЕДУЧИЛИШНО, 
ОСНОВНО, СРЕДНО, ПОСТ-
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО 
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ 
ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ  
УСТАНОВИ ВО ИСТОЧЕН И 
ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ 
РЕГИОН       

Раководител на одделение за инспекциски 
надзор и оценување на квалитетот во 
предучилишно, основно, средно, пост-средно 
образование и образование во 
специјализирани воспитно-образовни установи 
во источен  и југоисточен  плански регион 

1 
1 

Советник  државен просветен инспектор за 
инспекциски надзор и оценување на 
квалитетот во воспитно-образовните 
институции  во источен и југоисточен  плански 
регион 

15 
10 

Советник за оценување на квалитетот во 
образованието  во источен и југоисточен 
плански регион 

1 
1 

Помлад соработник за контрола и обработка 
на податоци за квалитетот на образованието во 
источен и југоисточен плански регион 

3 
2 

Самостоен референт за координација на 
инспекторатот 1 

1 

Умножувач (копирант) 
1 

1 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И 
ОЦЕНУВАЊЕ НА 
КВАЛИТЕТОТ ВО 
ПРЕДУЧИЛИШНО, 
ОСНОВНО,  СРЕДНО, 
ПОСТ-СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО 
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ 
ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ 
УСТАНОВИ ВО ПОЛОШКИ 
ПЛАНСКИ РЕГИОН        

Раководител на одделение за инспекциски 
надзор и оценување на квалитетот во 
предучилишно, основно, средно, пост-средно 
образование и образование во 
специјализирани воспитно-образовни установи 
во полошки плански  плански регион 

1 
1 

Советник  државен просветен инспектор за 
инспекциски надзор и оценување на 
квалитетот во воспитно-образовните 
институции  во полошки плански регион 

10 
8 

Помлад соработник за евалуација на 
квалитетот во образованието во полошки 
плански регион, Тетово 

1 
/ 
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Помлад референт за општи работи 
1 

1 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 
ВО ВИСОКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
НАУЧНИТЕ 
ИНСТИТУТИ,УЧЕНИЧКИТЕ 
И СТУДЕНТСКИТЕ 
ДОМОВИ ВО ПОЛОШКИ, 
СКОПСКИ, 
СЕВЕРОИСТОЧЕН, 
ИСТОЧЕН И ЈУГОИСТОЧЕН 
ПЛАНСКИ РЕГИОН      

Раководител на одделение за инспекциски 
надзор во високото образование, научните 
институти, ученичките и студентските домови 
во полошки, скопски, североисточен, источен и 
југоисточен плански регион 

1 
1 

Советник  државен просветен инспектор за 
инспекциски надзор во високо-образовните 
институции и ученичките и студентските 
домови во полошки, скопски, североисточен, 
источен и југоисточен плански регион 

7 
3 

Помлад соработник за унапредување на 
дејноста во високото образование, научните 
институти, ученичките и студентски домови во 
полошки, скопски, североисточен, источен и 
југоисточен плански регион 

1 
/ 

Виш референт за развој на високото 
образование, научните институти, ученичките и 
студентски домови во полошки, скопски, 
североисточен, источен и југоисточен плански 
регион 

1 
1 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 
ВО ВИСОКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
НАУЧНИТЕ ИНСТИТУТИ, 
УЧЕНИЧКИТЕ И 
СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ 
ВО ЈУГОЗАПАДЕН, 
ПЕЛАГОНИСКИ И 
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ 
РЕГИОН       

Раководител на одделение за инспекциски 
надзор во високото образование, научните 
институти, ученичките и студентските домови 
во југозападен, пелагониски и вардарски 
плански регион 

1 
/ 

Советник  државен просветен инспектор за 
инспекциски надзор во високо-образовните 
институции и ученичките и студентските 
домови во југозападен, пелагониски и 
вардарски плански регион 

3 
1 

Помлад соработник за анализа  на работата  во 
високото образование, научните институти, 
ученичките и студентски домови во 
југозападен, пелагониски и вардарски плански 
регион 

1 
/ 

Виш референт за обработка на податоци од 
високото образование, научните институти, 
ученичките и студентски домови во 
југозападен, пелагониски и вардарски плански 
регион 

1 
/ 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО 
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ  

Раководител на одделение за управување со 
човечки ресурси 

1 
/ 

Советник  за управување со човечки ресурси 
1 

/ 
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Соработник за водење на персонална 
евиденција 

1 
/ 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 

Раководител на одделение за финансиски 
прашањa 

1 
/ 

Советник  за буџетска координација во 
инспекторатот 

1 
/ 

Советник за буџетска контрола во 
инспекторатот 

1 
/ 

Советник за поддршка на јавните набавки во 
инспекторатот 

1 
/ 

Советник одговорен сметководител за 
сметководствени работи на инспекторатот 1 

/ 

Виш соработник за буџетска координација во 
инспекторатот, Струга 

1 
1 

Помлад соработник за стручно-
административни и сметководствени работи во 
инспекторатот 

1 
1 

Самостоен референт, благајник 
1 

/ 

 

 

II.  ИНСТИТУЦИОНАЛНИ НАДЛЕЖНОСТИ 

Согласно Закон за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011, 24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 

33/2015, 145/2015 и 30/2016 година),  Државниот просветен инспекторат врши надзор над:  

-  постоење услови за вршење на дејноста во воспитно-образовните, високообразовните и 

научните установи, ученичките и студентските домови, 

-  остварување на воспитно-образовниот процес во предучилишното, основното и средното 

образование, 

-  посебните услови за избор на наставници, стручни соработници и воспитувачи, 

-  стручното и педагошкото усовршување на наставници, стручни соработници и воспитувачи 

и полагањето на стручен испит, 

-  употребата од учебници во основните и средните училишта, 

- постапката за избор во наставни, наставно-научни, научни и соработнички звања, 

- управување и раководење со воспитно-образовните установи за средно образование 

основани од државата и приватните средни училишта, 

-  реализацијата на наставните планови и програми и другите пропишани стандарди и 

нормативи со кои се уредува воспитно-образовната дејност, 

-  реализација на воннаставните активности, 

- реализацијата на експерименталните програми во воспитно-образовните установи, 
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-  спроведувањето на конкурсот за запишување на учениците и на студентите и на конкурсот 

за сместување на ученици и студентите во ученичките и студентските домови, 

-  водењето на педагошката евиденција и документација, како и нивно издавање и употреба 

во предучилишното, основното, средното и високото образование и ученичките и студентските 

домови, 

- водењето на педагошката евиденција и документација во електронска формаи водење на 

е-дневник врз неделна основа во основното и средното образование, 

-  примена на нормативите за бројот на потребниге наставници и соработници и за 

големината на групата на редовни студенти во високообразовните установи, 

-  постапката за донесување на студиските програми во високото образование; 

- следење на воспитно-образовниот процес за време на штрајк во предучилишното, 

основното и средното образование, 

- контрола на средствата стекнати од сопствени извори во установите за средно 

образование основани од државата,  

- примена на законската регулатива во високото образовните и научните установи 

- примена на законската регулатива од областа на забрана и спречување на вршење на 

нерегистрирана дејност во воспитно образовнате установо, високо образовните и научните 

установи.  

 Исто така,  Државниот просветен инспектор при вршењето на надзор е овластен да: 

- врши надзор на квалитетот на воспитно-образовната работа преку евалуација, 

- остварува увид во извршувањето на законите, другите прописи и општи акти во државните 

и приватните воспитно-образовни установи, ученичките и студентските домови, 

високообразовните и научните установи и да бараат потребни податоци за тоа, 

- укажува на извршување на законите и другите прописи, односно отстранување на 

констатираните недостатоци произлезени од примената на незаконски мерки или од 

повредата на законот и другите прописи во државните и приватните воспитно-образовни 

установи, ученичките и студентските домови, високообразовните и научните установи, 

- спречи спроведување на незаконски мерки, дејствија, работи и постапки во државните и 

приватните воспитно-образовни установи, ученичките и студентските домови, 

високообразовните и научните установи, 

- предлага поведување постапка за поништување на испити при чие спроведување се 

повредени прописите и поништување на свидетелства, дипломи и други јавни исправи 

добиени од тие испити, 

- предлага поведување постапка за поништување на свидетелства, уверенија и дипломи 

издадени од воспитно-образовните установи кои немаат дозвола за работа, 

- издава привремена забрана за користење (односно) употреба на оспоруваните 

свидетелства, уверенијаи дипломи се до донесувањето на конечна одлука за нивна валидност, 

- предлага поведување на дисциплинска постапка против вработените во државните и 

приватните воспитно-образовни установи, ученичките и студентските домови, 

високообразовните и научните установи, 
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- го известува основачот на воспитно-образовната институциа за наодите од извршениот 

инспекциски надзор за случаите кога е потребно отсранување на повреди од таков карактер 

кои не трпат одлагање и го загрозуват животот или здравјето на децата, учениците, студентите 

и на вработените во воспитно- образовниот процес. 

- предлага отстранување од работното место во случаите утврдени со овој закон, 

- предлага поништување на оценка и определување на повторна проверка на знаењето и 

оценувањето на учениците и го известува основачот на воспитно-образовната институција за 

наодите од извршениот инспекциски надзор за случаите кога е потребно отстранување на 

повреди од таков карактер кои не трпат одлагање и го загрозуваат животот или здравјето на 

децата, учениците, студентите и на вработените во воспитно-образовниот процес. 

III. МИСИЈА 

Мерење и  подобрување на квалитетот на воспитно-образовниот процес во основното, 

средното образование и отворените граѓански универзитети, увид на работата во воспитно -

образовните  установи,  како и во високо образовните и научни установи и другите форми на 

образование согласно законите што го регулираат воспитно-образовниот процес. 

 

IV. ВИЗИЈА 

Следење, укажување и спречување на неправилности и спроведување на закони и 

другите прописи и општи акти, преку контрола во воспитно-образовните установи и високо 

образовните и научни установи. 

 

 

V. ВРЕДНОСТИ НА ИНСПЕКЦИСКАТА СЛУЖБА 

 Со цел зголемување на вредностите, Државниот просветен инспекторат  согласно 

своите надлежности  при вршење на инспекциски надзор се води од следните начела:  

-  непристрасност и објективност, 

- ефикасност, 

- економичност,  

- еднаквост, 

- самостојност, 

- сослушување на субјектите на надзорот, 

- почитување на фундаменталните човекови права, 

- превенција. 

Начелата се однесуват на сите видови инспекциски активности што ги спроведува 

Државниот просветен инспекторат и  тие гарантираат: 
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- законитост 
- заштита на јавниот интерес 
-  еднаквост, непристрасност и објективност 
- материјална вистина 
- сослушување на субјектите на надзорот 
- самостојност 
- јавност 
- пропорционалност 
- превенција и 
- субсидијарност 

 
Инспекцискиот надзор има за цел, да го мери и оцени  квалитетот на образованието и 

да обезбеди јасна основа за негово подобрување. 

Целта на инспекцискиот надзор и процедурите кои ги користи државните просветни 

инспектори  јасно им се соопштуваат на сите чинители во воспитно-образовниот процес. 

При испекцискиот надзор се врши увид во Самоевалуција изготвена од страна на 

воспитно-образовните установи со цел да утврди дали истата ја отсликува реалната состојба во 

установите, се врши увид и во донесената Програма за развој на училиштето  како и нејзиното 

имплементирање во Годишната програма за работа на училиштето во учебната година. 

Инспекцискиот надзор го спроведуваат инспектори кои имаат соодветно 

професионално искуство и обука. 

Инспекторите при вршење инспекциски надзор мора да ги почитуваат највисоките 

професионални стандарди од  кодексот на однесување во Државниот просветен инспекторат и 

етичкиот кодекс на инспекцискиот совет.  

 

       

ПОЈДОВНИ ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМАТА 

 При концепирањето и подготвувањето на Предлог-Годишната програма за работа на 
Државниот просветен инспекторат за 2018 година се почитувани и користени следните 
законски и подзаконски акти:  
- Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 
година), 
 
- Закон за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005, 
81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011, 24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 145/2015 
и 30/2016), 
 
- Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 
162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), 
 
- Закон за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 , 127/2016 и 67/2017), 
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- Закон за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 
24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 
35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016 ,  127/2016 67/2017), 
 
- Закон за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008; 
103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 
41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015; 30/2016; 
120/2016 и 127/2016), 
- Закон за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 
и 53/2016) 
-  
- Закон за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 
30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016 и 178/2016) 
 
- Закон за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005, 
117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013, 41/2014, 146/2015 и 30/2016), 
 
- Закон за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011, 24/2013, 137/2013, 41/2014, 145/2015 и 55/2016), 
 
- Закон за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 98/2008, 99/2009, 83/2010, 36/2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013, 
29/2014, 146/2015, 217/2015 и 30/2016), 
 
- Закон за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 144/2014, 146/2015 и 30/2016), 
 
- Закон за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2013, 
12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015 и 27/2016), 
 
- Закон за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
124/2015  година),  
 
- Закон за прекршоци(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015) 
 
- Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016 и 142/2016) 
 
- Закон за постапување по претставки и предлози („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 82/2008, 13/2013, 156/2015 и 193/2015), 
 
- Закон за отворените граѓански универзитети за доживотно учење („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 36/2011, 41/2014, 145/2015 и 55/2016), 
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- Закон за заштита од пушењето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/1995; 
70/2003; 29/2004; 37/2005; 103/2008; 140/2008; 35/2010; 100/2011 и 157/2013), 
 
 
- Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/2014 и 147/2015), 
 
- Закон за Aкадемијата за наставници(„Службен весник на Република Македонија“бр. 10/15, 
192/15, 30/16 и 127/16) 
 
- Закон за наставници во основните и средните училишта („Службен весник на Република 
Македонија“бр. 10/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017) 
 
- Закон за спортска академија(„Службен весник на Република Македонија“115/2014, 
129/2015, 146/2015, 30/2016 и 142/16) 
 
- Закон за високообразовни установи за образование на наставен кадар во 
предучилишното воспитание, основното и средното образование(„Службен весник на 
Република Македонија“бр. 10/2015, 20/2015, 98/2015, 145/2015, 55/2016 и 127/2016). 
 
- Закон за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом 
и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република 
Македонија“бр.10/14, 145/15, 192/15 и 30/2015) 

 

- и други закони кои го регулираат образованието 

 
- Правилник за начинот и постапката за вршење на инспекциски надзор на просветната 
инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/2006); 
- Индикатори за квалитет на образованието  во основните и средните училишта;  
- Упатство за вреднување на работни должности на наставникот и стручната служба во 
основните и средните училишта; 
- Правилник за формата и начинот за водењето ( во матерјална и електронска форма) и 
содржината на матичната книга на запишани студенти и главната книга на дипломирани 
студенти  
-  Правилникот за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на 
натпреварите на учениците по одделни предмети на општинско, регионално и државно ниво 
во средното образование 
- Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните училишта; 
- Правилник за начинот на изведување на училишните екскурзии на учениците од средните 
училишта; 
- Упатство за начинот и формата на подготвување, планирање, задавање, реализирање и 
следење на домашните задачи на учениците во основното образование.  
- и други подзаконски акти кои го регулираат образованието 

http://www.mon.gov.mk/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B007.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B007.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/Zakon-za-sa.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D_%D0%97%D0%90_%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E_%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%98_%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D_%D0%97%D0%90_%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E_%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%98_%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/zakon_za_obuka-26-02-2016.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/zakon_za_obuka-26-02-2016.pdf
http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-24-06-34-40/pravilnici/1818-2017-03-02-15-25-03
http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-24-06-34-40/pravilnici/1818-2017-03-02-15-25-03
http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-24-06-34-40/pravilnici/1818-2017-03-02-15-25-03
http://bro.gov.mk/docs/pravilnici/pravilnik%20ekskurzii%20osnovno-nov%20final.pdf
http://bro.gov.mk/docs/pravilnici/pravilnik%20ekskurzii%20osnovno-nov%20final.pdf
http://bro.gov.mk/docs/pravilnici/pravilnik%20ekskurzii%20sredno-nov%20final.pdf
http://bro.gov.mk/docs/pravilnici/pravilnik%20ekskurzii%20sredno-nov%20final.pdf
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VI. ЦЕЛИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОСТВАРАТ СО ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР  

Спроведувањето на задачите и обврските подразбира, поставување приоритети и цели 

кои треба да ги спроведе Државниот просветен инспекторат согласно Годишната програма за 

работа за 2018 година, дадени во форма на спроведување на редовни, вонредни и конролни 

надзори како и интегрална евалуација согласно Законот за просветна инспекција. 

Цел на инспекциски надзор е преку примена на постојните законски одредби да се 

подобри квалитетот на воспитно-образовниот процес во Република Македонија. 

1.      За остварување на законските одредби и цели во образовниот установи  во Република 
Македонија од страна на Државниот просветен инспекторат ке се врши континуирани 
инспекциски назори во  основни училишта, средни училишта, високо образовнии научни 
установи, ученичкидомови, студенски домови, отворени граѓански универзитети за доживотно 
учење, детски градинки , установи за ран детски развој и во други установи/приватни установо  
каде се реализира воспитно образовен процес во однос на:   
 

 Одобрен Статут  на установи  

 Планирање и организрање на почетокот на новата учебна година, 

 Остварување на наставен план и програма 

 Реализација на дополнителна и додатна настава 

 Употреба на учебници  

 Формирање и работа на инклузивни тимови 

 Реализација на проширена програма 

 Изработка на  брошура од страна на училиштата, 

 Реализација на воннаставните активности,  

 Регистрирање и работа на училишни спортски клубови 

 Изработка, донесување и остварување на Годишна програма (полугодишен -годишен 
период)  

 Формирање на паралелки со помал број на ученици и формирање на групи за практична 
настава  

 Запишување на ученици  

 Почитување на законската одредба за „Советување на родители – родителска школа“,  

 Следење на учениците (успехот, поведението, изречените педагошки мерки), 

 Одржување на продолжителна  настава, 

 Изведување на поправни испити  

 Вработување на  соодветен наставен кадар, 

 Работа на ментор -приправник 

 Работни должности на наставници и стручни соработници 

    Спроведување на државна матура, 

 Организација и реализација на практична настава 

 Организација и реализација на слободни часови и проектни активности 

 Водењето на педагошката евиденција и документација во пишана и електронска форма 

 Работа на орган на управување 

 Работа на орган на раководење 

 Изготвување на Самоевалуација и носење на  Програма за развој на училиштето,  
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 Планирање и реализирање активности за унапредување на меѓуетничката интеграција во 
образованието,   

 Изведување практична настава за стекнување со педагошко-психолошка и методска 
подготовка( за студент од ненаставна насока) 

 Осигурување на училиштето 

 Интегрална евалуација  

 Контролен надзор по интегрална евалуација 

 Постапки во избор во наставно-научни звања во високо-обрасзовните установи и научните 
институти 

 Запишување на студенти во високо-обрасзовните установи 

 Реализирање на педагошките обврски на наставно-научниот кадар, педагошка евиденција 
во високо-обрасзовните установи и научните институти 

 Постапка за префрлување на студенти од една на друга високообразовна установа 

 Постапка - поседување на решение за акредитација и решение за почеток со работа 

 Постапка по однос на право на вршење образовна дејност на наставно научниот кадар во 
друга високообразовна установа 

 Број на слушатели (неформално и формално образование) 

 Остварување на  воспитно-образовниот процес во детските градинки, 

 Запишани деца во детски градинки , групи и нивен број 

 Примената на законите, другите прописи и општи акти во приватните средни училишта 

 Примена на Закон за заштита од пушењето 

 Примена на Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност 
 
 
 

VII. АНАЛИЗА НА ОЧЕКУВАНАТА СОСТОЈБА НА ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР  

 

Примената на законите од областа на образованието овозможува подобрување на 

квалитетот на воспитно-образовниот процес, а во спротивно нивната непримена значи, 

намален квалитет на воспитанието и образованието во основното, средното и високото 

образование, нецелосна примена на наставните планови и програми, нарушување на 

меѓучовечки односи во воспитно-образовните установи, слаби резултати на учесниците во 

воспитно-образовниот процес.   

При спроведување на инспекциските надзори, просветените инспектори, освен 

постигнувањето на целта, наидуваат на низа потешкотии – ризици кои го оневозможуваат 

спроведувањето на законската регулатива односно, 

- недонесени  подзаконски акти за одредени проблематики; 

- недоволно познавање на климата и односите во установата во која се врши надзорот; 

- континуирано професионално усовршување со цел унифицираност на постапките. 
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VIII. ДЕФИНИРАЊЕ НА РИЗИЧНИ ОБЛАСТИ  

При вршење на инспекциски надзор постојат ризици од различна природа: 

 

Ризични области Критериуми / дефинирање на ризични 

области (образложение)  

- Надзор над соодветноста на наставниот 

кадар  во основно и средно образование  

Закон за основното образование, Закон за 

средното образование 

- Редовно посетување настава Закон за основното образование, Закон за 

средното образование 

- Психичко и физичко малтретирање Закон за основното образование, Закон за 

средното образование 

- Запишани деца во прво одделение 

основно образование 

Законза просветната инспекција, Закон за 

основното бразование 

- Запишани ученици во I година средно 

образование 

Закон за просветната инспекција, Законот за 

средното образование 

- Водење на педагошката евиденција и 

документација во пишана и електронска 

форма во основно и средно образование 

Закон за просветната инспекција, Закон за 

основното образование, Закон за средното 

образование 

- Формирање на инклузивни тимови и 

работа со деца со посебни образовни 

потреби 

Закон за основното образование, Закон за 

средното образование 

- Советување на родители Закон за основното образование, Закон за 

средното образование 

- Употреба на учебници во основните и 

средните училишта 

Закон за основното образование, Закон за 

средното образование 

- Самоевалуација и Програма за развој на 

училиштето во основно и средно 

образование 

Закон за просвтната инспекција, Закон за 

основното образование, Закон за средното 

образование 

- Постапка за спроведување на училишните 

екскурзии за основно и средно образование 

Закон за основното образование, Закон за 

средното образование 

- Дополнителна и додатна настава во 

основно и средно образование 

Закон за основното образование, Закон за 

средното образование 

- Постапка по однос на забрана и 

спречување на вршење на нерегистрирана 

дејност во основното и средното 

образование 

Закон за просвтната инспекција, Закон за 

забрана и спречување на вршење на 

нерегистрирана дејност 

- Постапки во избор во наставно-научни 

звања во високо-обрасзовните установи и 

научните институти 

Закон за високото образование, Правилник за 

критериумите за избор во звања во високото 

образование, Правилник за студирање на 
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студенти 

- Запишување на студенти во високо-

обрасзовните установи 

Закон за високото образование, Правилник за 

критериумите за избор во звања во високото 

образование, Правилник за студирање на 

студенти 

- Реализирање на педагошките обврски на 

наставно-научниот кадар, педагошка 

евиденција во високо-обрасзовните 

установи и научните институти 

Закон за високото образование, Правилник за 

критериумите за избор во звања во високото 

образование, Правилник за студирање на 

студенти 

- Постапка за префрлување на студенти од 

една на друга високообразовна установа 

член 152 од Законот за високо образование, 

член 14 од Правилникот за формата и начинот 

на водење во материјална и електронска 

форма на матичната книга на запишани 

односно главната книга на дипломирани 

студенти. 

- Постапка за избор и именување и 

разрешување на орган на раководење 

Законот за високо образование 

- Постапка за избор и разрешување на 

ректор , декан  и директори на научни 

институти 

Законот за високо образование 

- Постапка - поседување на решение за 

почеток со работа  

член 104 ст.2 од Законот за високо 

образование 

- Постапка по однос на право на вршење 

образовна дејност на наставно научниот 

кадар во друга високообразовна установа 

член 139 од Законот за високо образование. 

 

 

IX. ИДЕНТИФИКУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА РИЗИКОТ 

         Инспекцискиот надзор се врши со цел да се утврди примена на законитоста во воспитно-

образовните институции како и значаењето на основаноста на доставените иницијативи од 

страна на ученици, наставен и ненаставен кадар, родители и други граѓани. Пред и по 

извршениот инспекциски надзор, увидот на документацијата при надзорот и разгледаните 

списи, Државниот просветен инспекторат врши анализа за: 

-  можен ризик при инспекциски надзор,  

- постапувањето и превземени мерки од одговорното лице во правното лице согласно своите 

надлежности при спроведување на законските и подзаконските мерки во установата,  

- постапување на физичкото лице при извршување на работните задачи утврдени со закон. 

 При вршење инспекциски надзор извори за идентификување на ризик се: 
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 - доставување податок од друга институција (лични податоци за правно, одговорно и физичко 

лице), 

- некомлетна документација за оформување предмет, 

- немање интернет конекција за време на вршење инспекциски надзор (примена на ИКТ во 

наставата, набавка и користење е-содржини во наставата и водење е-дневник), 

- оддалеченост на воспитно-образовната установа која е предмет на инспекциски надзор 

(непристапен терен или друга непогода од природен и технички карактер). 

Државниот просветен инспектор, по идентификување на ризикот за време на  

инспекцискиот надзор, на координативни состаноци врши анализа на ризикот врз основа на 

утврдени критериуми согласно закон и утврдува потреба од координирање на инспекциски 

надзори со други инспекциски служби и  органи  и тоа: 

- Инспекциски совет на Република Македонија, 

- Министерство за образование и наука, 

- Министерство за внатрешни работи, 

- Министерство за труд и социјална политика, 

- Министерство за информатичко општество и администрација, 

- Министерство за правда, 

- Министерство за здравство, 

- Државен санитарен и здравствен инспекторат, 

- Државен управен инспекторат, 

- Државен инспекторат за труд, 

- Државен инспекторат за техничка инспекција, 

- Државен инспекторат за животна средина, 

- Државен пазарен инспекторат,  

- Државен завод за ревизија, 

- Агенција за вработување на Република Македонија, 

- Агенцијата за млади и спорт, 

- Агенција за храна и ветеринарство, 

- Дирекција за храна, 
- Локалната самоуправа , 

- Овластените просветни инспектори, 

- Биро за развој на образованието, 

- Центар за средно-стручно образование и обука, 

- Државниот испитен центар, 

- Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на 

заедниците, 

- Педагошката служба, 

- Центар за образование на возрасните, 

- Биро за судски вештачења, 

- Управата на финансиска полиција,  
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- Народниот правобранител, 

- Државна комисија за спречување на корупција, 

- Невладини организации (USAID, OSCE, UNICEF) и други институции.       

По извршената анализа Државниот просветен инспекторат на стручен колегиум го 

утврдува начинот на постапување со цел да се овозможи  непречено извршување на надзорот, 

изготвување и доставување акти од надзорот до субјектот кадешто се вршел инспекцискиот 

надзор, друга надлежна институција како и подносителот на иницијативата.          

X. КРИТЕРИУМИ ЗА ДЕФИНИРАЊЕ СЛОЖЕНОСТ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР  

Согласно целта на надзорот, увидот во списите потребни за надзорот и по 

разгледување на истите согласно законска регулатива се утврдува сложеноста на 

инспекцискиот надзор. Врз основа на сложеноста на инспекцискиот надзор се носи 

критериумот за постапување според степенот на сложеност. 

Државните просветни инспектори при вршење на инспекциски надзори при пресметка 

на вредноста на инспекцискиот надзор, се водат по следните категории на сложеност 

(обележани со коефициент Q) од кои првата е со најниска категорија и тоа: 

- Q1 – надзори кои што содржат записник и заклучок во основно и средно образование, 

- Q2 –  надзори кои што содржат записник и заклучок во високо образование и научни 

институти, 

- Q3 –  надзори кои што содржат едукација во основно и средно образование, 

- Q4 –надзори кои што содржат едукација во високо образование и научни институти, 

- Q5 –  надзори кои што содржат решение во основно и средно образование, 

- Q6 –надзори кои што опфаќаат проверка на матични книги во високо образование и 

научни институти, 

- Q7 – надзори кои што содржат прекршочна, кривична, порамнување во основно и средно 

образование, 

- Q8 –надзори кои што содржат решение во високо образование и научни инситути, 

- Q9 –  интегрална евалуација,  

- Q10 –надзори кои што содржат прекршочна и кривична пријава во високо образование и 

научни институти.  

   

XI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИНДЕНТИФИКУВАЊЕ СУБЈЕКТИ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР  

Идентификувањето на субјекти на инспекциски надзор од страна на Државниот 

просветен инспекторат се врши согласно изготвени анализи, извештаи од надлежни 

институции и информации по извршени инспекциски надзори по даден основ, согласно 

Годишната програма за работа и примена на законската и подзаконската регулатива.  



                Годишна програма за работа на Државниот просветен инспекторат 

за 2018 

 година 

 

 

 

Декември, 2017   21/60                                                                                

 

При вршење инспекциски надзор во воспитно-образовните установи, критериуми на 

инспекциски надзор се: 

- Спроведување и примена на законите, другите прописи и општи акти од областа на 

воспитанието и образованието преку вршење на редовни инспекциски надзори, 

- Обезбедувањето на квалитетот на образованието, ефективноста преку евалуацијата на 

работата на воспитно-образовните установи, 

- Утврдување на основаноста на иницијативата доставена до Државен просветен 

инспекторат преку вршење на вонреден инспекциски надзор, 

- По истекот на рокот определен за отстранување на констатираните  недостатоци, 

Државниот просветен инспекторат врши контролен инспекциски надзор.  

XII. ПЛАН НА МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЦЕЛИ  

  Во табеларниот преглед е прикажан планот на минимални квантитативни цели 

односно, видот на инспекцискиот надзор кој се спроведува од страна на Државниот 

просветен инспекторат по подрачни одделенија во инспекциската служба на месечно и 

годишно ниво, а кои надзори можат да подлежат на постапката за едукација, порамнување, 

прекршочна и кривична одговорност. 

12.1 Вршење инспекциски надзор 

 

12.1.1 Редовен надзор во воспитно-образовни установи  

 

Согласно планираните активности во Годишната програма за работа на Државниот просветен 

инспекторат за 2018 година и по задолжение на надлежни органи согласно член 9 од Закон за 

просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005, 81/2008, 

148/2009, 57/2010, 51/2011, 24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 145/2015 и 

30/2016) Државните просветни инспектори ќе вршат редовен инспекциски надзор во 

воспитно-образовните установи поврзани со актуелните теми и активностите, каде ќе има 

примена на позитивните законски прописи во основно ,средно и високото образование  и тоа:  

Табела 2 – Редовен инспекциски надор во основни и средни училишта, детски 

градинки, отворени граѓански универзитети, установи за образование на возрасни 
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Подрачје во 
предучилишно, 

основно и  средно 
образование 

Вид на 
инспекциски 

надзор 

Степен на 
сложеност на 
инспекциски 

надзор 

Бр. на 
очекувани 
откриени 

неправилн
ости Критериуми 

Месец/К
вартал 

Остварување на 
Годишна програма 
(полугодишен 
период), наставен 
план и програма за 
учебната 2017/2018 
во основно и средно 
образование Редовен Q1 /  

 Закон за просветна 

инспекција, Закон за 

основното 

образование, Закон 

за средното 

образование  

Јануари-
2018,                                                      
прв 

квартал 

Успех,  поведение и 
изречени педагошки 
мерки во основно и 
средно образование Редовен Q1  / 

 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование  

Надзор во воспитно-
образовниот процес 
во детските градинки   Редовен Q1  / 

Закон за просветна 
инспекција,Закон за 
заштита на децата 

 Водење на 
педагошката 
евиденција и 
документација во 
пишана и 
електронска форма 
во основно и средно 
образование Редовен Q1,Q5, Q7 65 

Закон за просветна 
инспекција Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Работа со деца со 
посебни образовни 
потреби  Редовен Q1 

/ Закон за просветна 
инспекција Закон за 
основното 
образование ,Закон 
за средното 
образование   

Надзор над 
изведување 
практична настава за 
стекнување со 
педагошко-
психолошка и 
методска подготовка 
 Редовен Q1 

/ 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   
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Организација и 
реализација на 
практична настава   Редовен Q1,Q5, Q3, Q7  20 

Закон за просветна 
инспекција,Закон за 
стручно образование  
и обука   

Работа на 
училишниот спортски 
клуб   Редовен Q1 

/ Закон за просветна 
инспекција , Закон за 
основното 
образование,  Закон 
за средното 
образование   

 Интегрална 
евалуација во 
основно и средно 
образование  Редовен Q9 

/ Закон за просветна 

инспекција, Закон за 

основното 

образование, Закон 

за средното 

образование   

Февруари

-2018,  

прв 

квартал 

 Контролен надзор 
по интегрална 
евалуација во 
основно и средно 
образование  КИЕ Q9 

/  Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование  

-Почитување на 
законската одредба 
за „Советување на 
родители - 
родителска школа“во 
основно и средно 
образование  Редовен Q1,Q3,Q7 

50 
Закон за просветна 
инспекција Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Реализација на 
дополнителна и 
додатна настава во 
основно и средно 
образование Редовен Q1,Q5, Q3  50 

 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование  

Редовност на 
ученици Редовен  Q1,Q3, Q7 50  

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование , Закон 
за средното 
образование   

Водење на 
педагошката 
евиденција и Редовен Q1,Q5,  Q7  60 

 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
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документација во 
пишана и 
електронска форма 
во основно и средно 
образование 

образование, Закон 
за средното 
образование  

- Надзор над 
спроведувањето 
обврски кои 
произлегуваат од 
Упатството 
домашните задачи Редовен Q1 

/ 

 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование 

Организирање на 
воспитно-
образовната работа 
во ученички дом Редовен Q1 

/ 
Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
ученичкиот стандард 

Март -
2018 , 

прв 
квартал 

Надзор над примена 
на Закон за заштита 
од пушењето 
 Редовен Q1,Q5,  Q7  10 

Закон за просветна 
инспекција,Закон за 
заштита од пушење 

Постапување по 
однос на забрана и 
спречување на 
вршење на 
нерегистрирана 
дејност во основното 
и средното 
образование Редовен Q1,Q5 10 

Закон за забрана и 
спречување на 
вршење на 
нерегистрирана 
дејност во основното 
и средното 
образование 

Водење на 
педагошката 
евиденција и 
документација во 
пишана и 
електронска форма 
во основно и средно 
образование  Редовен Q1,Q5,  Q7 40  

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Самоевалуација и 
Програма за развој  Редовен Q1 

/ Закон за просветна 
инспекција Закон за 
основното 
образование 

Надзор над работата 
на ментори на 
наставниците 
приправници 
 Редовен Q1,Q5 

9  Закон за просветна 
инспекција Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование  
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Планирање и 
реализирање 
активности за 
унапредување на 
меѓуетничката 
интеграција во 
образованието,  , 
 Редовен Q1,Q5  10 

 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование  

Интегрална 
евалуација во 
основно и средно 
образование Редовен Q9 

/ Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Контролен надзор по 
интегрална 
евалуација во 
основно и средно 
образование КИЕ Q9 

/ Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Почитување на 
законската одредба 
за „Советување на 
родители - 
родителска школа“ Редовен Q1,Q3,Q7  80 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Работа на 
инклузивните тимови 
во училиштата Редовен Q1,Q5,  Q7  20 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Редовно посетување 
настава во основно и 
средно образование Редовен  Q1,Q3, Q7 20 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование  

Активна настава 
интерактивно учење Редовен  Q1, 50 

Закон за просветна 
инспекција Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование  

Успех, поведение и 
изречени педагошки Редовен Q1,Q5 

50 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
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мерки  (трето 
тромесечие) во 
основно и средно 
образование 

основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

-Интегрална 
евалуација во 
основно и средно 
образование Редовен Q9 

/ Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Контролен надзор по 
интегрална 
евалуација во 
основно и средно 
образование КИЕ Q9 

/ Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Водење на 
педагошката 
евиденција и 
документација во 
пишана и 
електронска форма 
во основно и средно 
образование Редовен Q1,Q5,  Q7 50 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Април-

2018, 

втор 

квартал 

Надзор над 
изведување 
практична настава за 
стекнување со 
педагошко-
психолошка и 
методска подготовка 
 Редовен Q1 

/ 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование , Закон 
за средното 
образование   

ИКТ во настава   Редовен Q1 

20 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Оценување на 
ученици-изречени 
педагошки мерки  Редовен Q1,Q5,   10 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   
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Реализација на 
воннаставните 
активности во 
основно и средно 
образование Редовен Q1,Q5 

10 

 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование  

Надзор над 
работењето на 
детските градинки,  
 Редовен Q1 

/ 
 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
заштита на децата 

Интегрална 
евалуација во 
основно и средно 
образование Редовен Q9 

/ Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Контролен надзор по 
интегрална 
евалуација во 
основно и средно 
образование КИЕ Q9 

/ Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Водење на 
педагошката 
евиденција и 
документација во 
пишана и 
електронска форма 
во основно и средно 
образование Редовен Q1,Q5, Q7  30 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование , Закон 
за средното 
образование   

Почитување на 
законската одредба 
за „Советување на 
родители - 
родителска школа“ Редовен Q1,Q3,Q7  10 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Мај-2018,   

втор 

квартал 

Запишување на 
учениците во прво 
одделение во 
основно 
образование  Редовен Q1,Q5, Q3, Q7  150 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование 

 Надзор над работата 
на Менторите на  -
приправници во 
училиштето Редовен Q1,Q7 

10 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
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 за средното 
образование   

Постапка над 
спроведување на 
ученички натпревари Редовен Q1,Q5, Q7  10 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Постапка за 
спроведување на 
училишните 
екскурзии за основно 
и средно 
образование Редовен Q1,Q5, Q7 15 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Надзор по однос на 
забрана и 
спречување на 
вршење на 
нерегистрирана 
дејност во основното 
и средното 
образование Редовен Q1,Q5 5 

Закон за забрана и 
спречување на 
вршење на 
нерегистрирана 
дејност во основното 
и средното 
образование 

Реализација на 
наставните планови 
и програми во 
основно и средно 
образование  Редовен Q1,Q7 

10 Закон за просветна 

инспекција, Закон за 

основното 

образование, Закон 

за средното 

образование   

Јуни-
2018, 
втор 

квартал 

Организација на 
феријална пракса Редовен Q1,Q5 

20 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
средното 
образование   

Спроведување на 
државна матура во 
средно образование Редовен Q1 

/  Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
средното 
образование  

Одржување на 
продолжителна  
настава во основно и 
средно образование Редовен Q1,Q5 

20 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   
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Изведување на 
испити (поправни, 
класни, матурски) во 
средно образование Редовен Q1,Q5 

10 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
средното 
образование   

Запишување во прва 
година средно 
образование Редовен Q1 /  

 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
средното 
образование  

Надзор над 
работењето на 
ученичките домови, Редовен Q1 

/ Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
ученички стандард,  

Запишувањена 
ученици  во прва 
година средно 
образование, Редовен Q1  / 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
средното 
образование   

Јули-
2018, трет 

квартал 

Резултати од матура 
и водење на Главни 
книги 

Редовен 
Редовен Q1,Q5  10 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
средното 
образование  

Педагошка 
евиденција , 
евидентни листови, 
сведителства Редовен Q1,Q5,Q7 30 

 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Самоевалуација и 
Програма за развој 
на училиштето во  
основно и средно 
образование Редовен Q1,Q5  20 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Надзор над 
работењето на 
отворените граѓански 
универзитети, Редовен Q1 

/ Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
отворени граѓански 
универзитети  

Постоење на услови 
за вршење на дејност 
во воспитно-
образовните 
установи и надзор 
над подготовките за 
почеток на учебната 
година 2017/2018  Редовен Q1,Q5 

20 

 Закон за просветна 
инспекција Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Август-
2018, трет 

квартал 
Државна матура во 
средно образование,  Редовен Q1 

/  Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
средното 
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образование   

Запишани деца во 
прво одделение 
според  реонизација Редовен Q1,Q5 

30 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование 

Изведување на 
испити (поправни, 
матурски класни) во 
основно и средно 
образование Редовен Q1,Q5 

10 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование    

Систематски преглед 
за вработени Редовен Q1,Q5 

15 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование    

Донесување на 
годишна програма за 
работа на воспитно-
образовните 
институции во 
основно и средно 
образование 

Редовен Q1,Q7 

 

 

10 

Закон за просветна 

инспекција, Закон за 

основното 

образование, Закон 

за средното 

образование    

Септемвр

и-2018, 

трет 

квартал 

Соодветност на 
наставен кадар и 
стручни соработници 
и распределба на 
часови во основно и 
средно образование Редовен Q1,Q5, Q7  40 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование    

Изработени брошури 
од страна на 
училиштата во 
основно 
образование Редовен Q1, Q5 

10 
 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование 

Употреба на 
учебници во 
основните и  
средните училишта  Редовен Q1,Q5, Q3, Q7 20 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
учебници за основно 
и средно 
образование 

Контролен надзор по 
интегрална 
евалуација во 
основно и средно 
образование КИЕ Q9 

/ Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
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образование    

Работа со деца со 
посебни образовни 
потреби Редовен Q1,Q5,  

 
 
 
 
 
 

 20 

Закон за просветна 

инспекција, Закон за 

основното 

образование, Закон 

за средното 

образование    

Октомври
-2018 

,четврт 
квартал 

Организација и 
распоред 
Дополнителна и 
додатна настава во 
основно и средно 
образование Редовен Q1,Q5, Q3, Q7 20  

 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Водење на 
педагошката 
евиденција и 
документација во 
пишана и 
електронска форма 
во основно и средно 
образование Редовен Q1,Q5,  Q7 50  

Закон за просветна 
инспекција Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование    

Надзор по  однос на 
организирање на 
слободни часови и 
проектни активности Редовен Q1,Q5 

50 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
средното 
образование    

Надзор по однос на 
забрана и 
спречување на 
вршење на 
нерегистрирана 
дејност во основното 
и средното 
образование Редовен Q1 

/ 
 Закон за забрана и 
спречување на 
вршење на 
нерегистрирана 
дејност во основното 
и средното 
образование 

Интегрална 
евалуација во 
основно и средно 
образование Редовен Q9 

/ Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование    

Контролен надзор по 
интегрална 
евалуација во 
основно и средно КИЕ Q9 

/ Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
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образование за средното 
образование    

Надзор над 
работењето на 
отворените граѓански 
универзитети Редовен Q1 

/  Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
отворени граѓански 
универзитети 

Активна настава –
интерактивно учење Редовен Q9 

20 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование    

 

Организација и 
реализација на 
практична настава Редовен Q1,Q5, Q3, Q7 

50   Закон за просветна 

инспекција Закон за 

основното 

образование, Закон 

за средното 

образование   

 
 

Ноември-
2018, 

четврт 
квартал 

 

 
 
 
 

Почитување на 
законската одредба 
за „Советување на 
родители - 
родителска школа“во 
основно и средно 
образование  Редовен Q1, Q3,Q7 

20 
 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

-Водење на 
педагошката 
евиденција и 
документација во 
пишана и 
електронска форма 
во основно и средно 
образование Редовен Q1,Q5, Q7 30  

 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование ,Закон 
за средното 
образование   

Реализација на 
дополнителна и 
додатна настава во 
училиштата Редовен Q1,Q5 

20  Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование 

ИКТ  во настава Редовен Q1,Q7 

50 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование,  
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Интегрална 
евалуација во 
основно и средно 
образование Редовен Q9 

/ Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование    

Интегрална 
евалуација во 
основно и средно 
образование Редовен Q9 

/ Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование    

Контролен надзор по 
интегрална 
евалуација во 
основно и средно 
образование КИЕ Q9 

/  Закон за просветна 
инспекција Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Постапување по 
однос на забрана и 
спречување на 
вршење на 
нерегистрирана 
дејност во основното 
и средното 
образование Редовен Q1 / 

Закон за забрана и 
спречување на 
вршење на 
нерегистрирана 
дејност во основното 
и средното 
образование 

Редовно посетување 
настава на учениците 
во основното и 
средното 
образование Редовен Q1, Q3, Q7 20 

Закон за просветна 
инспекција Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Декември 
2018, 

четврти 
квартал 

Самоевалуација и 

Програма за развој 

на училиштето во 

основно и средно 

образование Редовен Q1,Q5,  Q7 

 20 Закон за просветна 

инспекција, Закон за 

основното 

образование ,Закон 

за средното 

образование    

Почитување на 
законската одредба 
за „Советување на 
родители - 
родителска школа“во 
основно и средно Редовен Q1.Q3,Q7 

20 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование    
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образование 

Остварување на 
годишните програми 
- во основно и 
средно образование Редовен Q1,Q5 

10 Закон за просветна 
инспекција Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование    

Водење на 
педагошката 
евиденција и 
документација во 
пишана и 
електронска форма 
во основно и средно 
образование Редовен Q1,Q5, Q7  20 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основнот 
образоавние, Закон 
за средното 
образование    

Оценување на 
ученици Редовен Q1 

/  Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование,  

Изречени педагошки 
мерки за учениците и 
преминување на 
ученици Редовен Q1Q5 

17  Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Работа на органот на 
управување и 
советот на родители 
во основните и 
средните училишта Редовен Q1,Q5 15 

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

Интегрална 
евалуација во 
основно и средно 
образование Редовен Q9 /  

Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование    

Контролен надзор по 
интегрална 
евалуација во 
основно и средно 
образование КИЕ Q9 

/ Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование    
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Надзор над 
стекнување со 
педагошко-
психолошка и 
методска подготовка 
во основно и средно 
образование Редовен Q1 

/ 
 Закон за просветна 
инспекција, Закон за 
основното 
образование, Закон 
за средното 
образование   

 

 

 

Табела 3 – Редовен инспекциски надзор во високо-образовни институции, научно-

истражувачки институти и студентски домови 

Подрачје во високо-
образовни институции, 
научно-истражувачки 
институти, ученички и 
студентски домови 

Видинспекцис
кинадзор 

Степен на 
сложеност на 
инспекциски 

надзор 

Бр. на 
очекуваниотк
риенинеправи

лности 

Критериуми 

Месец/К
вартал 

- Редовни инспекциски 
надзори во јавните и 
приватни 
високообразовни установи 
во Р.Македонија, по однос 
на изведување на 
практичната настава на 
студентите  

Редовен Q2 

 
 

3 

член 99 став 14 
од Законот за 
високо 
образование. 

Јануари-
2018,                                                      
прв 

квартал 

- Редовни инспекциски 
надзори во јавните и 
приватни високобразовни  
установи во Р.Македонија, 
по однос на префрлување 
на студенти од една на 
друга високообразовна 
установа,  

Редовен 
Q4, Q8,Q10 

Q6 

 
 
 
 
 

3 

член 152 од 
Законот за 
високо 
образование 
како и член 14 
од 
Правилникот за 
формата и 
начинот на 
водење во 
материјална и 
елeктронска 
форма на 
матичната 
кника на 
запишани 
односно 
главната книга 
на 
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дипломирани 
студенти 

- Редовен инспекциски 

надзор на 

високообразовани 

установи и научни 

институти во однос на 

матични книги запишани 

студенти во матични книги 

на втор циклус на студии. 

 

Редовен Q2 

 
 

5 

По член 120 од 
Законот за 
високо 
образование 

- Редовни инспекциски 

надзори на сите јавни и 

приватни 

високообразовни установи 

во Р.Македонија, по однос 

на изведување на 

наставата и полагање на 

англиски јазик на прв, втор 

и трет циклус на студии 

Редовен Q2 

 
3 

член 103 став 5 
и 6 од Законот 
за високо 
образование 

Февруари 
2018  - 

прв 
квартал  

- Редовни инспекциски 

надзори во јавните и 

приватни 

високообразовни установи 

во Р.Македонија, по однос 

на запишување на 

кандидати и одбрана на 

докторскиот труд,  

Редовен Q2 

 
 
 
 
 

3 

член 96 од 
Законот за 
високо 
образование, 
како и 
формирање 
комисии на 
високообразов
ните установи 
за 
спроведување 
на истото. 

- Редовни инспекциски 

надзори во јавните и 

приватни 

високообразовани 

установи и научни 

институти по однос на 

матични книги на втор 

циклус на студии 

Редовен Q2 

 
 
 
 

Закон за 
просветна 
инспекција, 
Закон за 
високо 
образовние 
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- Редовни инспекциски 

надзори на сите јавни и 

приватни 

високообразовни установи 

во Р.Македонија, по однос 

на акредитирани студиски 

програми на англиски 

јазик за прв односно втор 

циклус на студии,  

Редовен Q2 

 
 
 
 

4 

член 104 став 2 
од Законот за 
високо 
образование 

Март 
2018 – 

прв  

- Редовни инспекциски 

надзори во јавните и 

приватни 

високообразовни установи 

во Р.Македонија, по однос 

на поседување на 

решение за почеток со 

работа  

Редовен 
Q4, Q8,Q10 

 

4 член 104 ст.2 
од Законот за 
високо 
образование 

 

- Редовен инспекциски 

надзор на јавните, 

приватните 

високообразовани 

установи и научни 

институти во однос на 

предвремен избор во 

повисоко звање. 

 

Редовен Q2 

 Закон за 
просветна 
инспекција, по  
член 136 Закон 
за високо 
образоавние 

 

- Редовни инспекциски 

надзори на сите јавни и 

приватни 

високообразовни установи 

во Р.Македонија, по однос 

на ангажирање стручњаци 

од практиката. 

Редовен Q2 

 
 
 

2 

член 141 од 
Законот за 
високо 
образование 

Април 
2018  - 
втор 

квартал  - Редовни инспекциски 

надзори во јавните и 

приватни 

високообразовни установи 

во Р.Македонија, по однос 

на реализација на 

Редовен 
Q4, Q8,Q10 

 

 
 
 
 

5 

член 133 ст.5-
10  од Законот 
за високо 
образование 
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педагошките обврски на 

наставно научниот и 

соработничкиот кадар, 

- Редовни инспекциски 

надзори во јавните и 

приватни 

високообразовани 

установи и научни 

институти по однос на 

водење евиденција и 

заштита на личните 

податоци на студентите 

(личен картон на 

студентите) 

Редовен Q2 

 Член 119 од 
Закон за виско 
образование 

- Редовни инспекциски 

надзори на сите јавни и 

приватни 

високообразовни установи 

во Р.Македонија, по однос 

на реализација односно 

склучување на 

Универзитетот/ единица 

во негов состав на 

најмалку два договора со 

странски универзитет за 

двојна диплома 

(doubledegree) или 

заедничка студиска 

диплома (jointdegree)  

Редовен Q2,Q8 

 
 
 
 
 
 

10 

член 45 став 11 

од Законот за 

високо 

образование 

 
Мај 2018 

– втор 
квартал  

- Редовни инспекциски 
надзори во јавните и 
приватни 
високообразовни установи 
во Р.Македонија, по однос 
на право на вршење 
образовна дејност на 
наставно научниот кадар 
во друга високообразовна 
установа,  

Редовен 
Q4, Q8,Q10 

 

5 член 139 од 
Законот за 
високо 
образование 
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Редовни инспекциски 
надзори на сите јавни 
иприватни 
високообразовни установи 
во Р.Македонија, по однос 
на објавување на 
самоевалуацијата на ВЕБ 
страницата на факултетот– 
универзитетот  

Редовен Q2 

 
 
 
 
 

5 

член 77 став 5 

од Законот за 

високо 

образование 

Јуни 2018 
– втор 

квартал  - Редовни инспекциски 

надзори во јавните и 

приватни 

високообразовни установи 

во Р.Македонија, по однос 

на издавање на 

документација (уверение 

за завршени студии и 

диплома) за завршено 

високо образование, 

Редовен Q2 

 
 
 
 

4 

член 116 од 
Законот за 
високо 
образование 

- Редовни инспекциски 

надзори на сите јавни и 

приватни 

високообразовни установи 

во Р.Македонија, по однос 

на избори на наставниот 

кадар во наставно-научни 

звања,  

Редовен 
Q4, Q8,Q10 

 

 
 
 

6 

член 125 од 

Законот за 

високо 

образование 

Јули 2018  
- тре 

квартал  

- Редовни инспекциски 

надзори во јавните и 

приватни 

високообразовни установи 

во Р.Македонија, по однос 

на извршување 

високообразовна и научно 

истражувачка дејност за 

определено време на 

признати научници и 

истакнати уметници од 

Редовен Q2 

 
 

3 

член 140 од 
Законот за 
високо 
образование 
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земјата и странство,  

- Редовни инспекциски 

надзори на сите јавни и 

приватни 

високообразовни установи 

во Р.Македонија, по однос 

на водење на матичните и 

главни книги на запишани, 

односно дипломирани 

студенти,  

Редовен Q6 

 
 
 
 

4 

член 120 од 

Законот за 

високо 

образование. 

Август 
2018- 
трет 

квартал  
- Редовни инспекциски 

надзори во јавните и 

приватни 

високообразовни установи 

и научни институти по 

однос на еквиваленција и 

признавање на 

високообразовни 

квалификации 

Редовен Q2 

 По член 
157,158 и 159 
од Закон за 
високо 
образозавние 

- Редовни инспекциски 
надзори на сите јавни и 
приватни 
високообразовни установи 
во Р.Македонија, по однос 
на одбрана на магистерски 
или докторски труд  

Редовен Q2 

 
 
 

3 

член 113 став 
17 и 18 од 
Законот за 
високо 
образование 

Септемвр
и 2018 – 

трет 
квартал  

- Редовни инспекциски 
надзори во јавните и 
приватни 
високообразовни установи 
во Р.Македонија, по однос 
на запишување на 
студентите во 
високообразовните 
установи  

Редовен 
Q4, Q8,Q10 

 

 
 
 
 

3 

член 108 од 
Законот за 
високо 
образование 

- Редовни инспекциски 

надзори во јавните и 

приватни 

високообразовни установи 

во однос на исполнетост 

на условите по студиски 

Редовен Q2 

  по член 104 
став 2 и 4 од 
Закон за виско 
образование 
Закон за 
просветна 
инспекција 
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програми-

кадровски(наставен 

кадар), технички и 

просторни(елаборат) по 

акредитација од Одборот 

за акредитација 

 

- Редовни инспекциски 
надзори на сите јавни и 
приватни 
високообразовни установи 
во Р.Македонија, по однос 
на структуирање на 
студиските програми 
задолжителни, изборни и 
изборни предмети 
(60%,30% и 10%),  

Редовен Q2,Q8 

 
 
 
 

5 

член 99 став 3 и 
18 од Законот 
за високо 
образование. 

Октомври 
2018 – 
четврт 

квартал  

- Редовни инспекциски 
надзори во јавните и 
приватни 
високообразовни установи 
во Р.Македонија, по однос 
на паралелно студирање 
на студентите,  

Редовен Q2 

 
 

2 

член 151 од 
Законот за 
високо 
образование 

- Редовни инспекциски 

надзори во јавните и 

приватни 

високообразовни установи 

во однос на запишани 

студенти во матичната 

книга на прв циклус на 

студии. 

 
Редовен Q2 

 По член 120 од 
Закон за 
високо 
образование  и 
Правилникот за 
формата и 
начинот на 
водење во 
материјална и 
елeктронска 
форма на 
матичната 
кника на 
запишани 
односно 
главната книга 
на 
дипломирани  
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- Редовни инспекциски 

надзори во јавните 

студентски домови во 

Р.Македонија по однос на 

сместување на студентите 

согласно Конкурсот за 

прием на студенти во 

академската 2017/2018 

година,  

Редовен Q2 

 
 
 
 

2 

член 53 став 2 
од Закон за 
студентски 
стандард 

Ноември 
2018 – 
четврт 

квартал  

- Редовни инспекциски 

надзори во јавните 

студентски домови во 

Р.Македонија по однос на 

сместување на студентите 

согласно Конкурсот за 

прием на студенти во 

академската 2018/2018 

година,  

Редовен Q2 

 
 

2 

член 53 став 2 

од Закон за 

студентски 

стандард 

- Редовни инспекциски 
надзори во сите јавни и 
приватни 
високообразовни установи 
во Р.Македонија, по однос 
на водење евиденција и 
заштита на личните 
податоци на студентите 
(личен картон на 
студентите),  

Редовен Q2 

 
 
 
 

4 

член 119 од 
Законот за 
високо 
образование Декември 

2018- 
четврт 

квартал  

Во текот на 2018 година од страна на Државниот просветен инспекторат е планирано 

да се реализираат 10 108 инспекциски надзори и 166 интегрални евалауции.  

 

12.1.2 Вонреден надзор во воспитно-образовни институции  

Вонреден инспекциски надзор во основни, средни училишта и високо-образовните 

институции Државниот просветен инспекторат во 2018 година ќе врши врз основа на 

доставени претставки, жалби, барања од страна на ученици, студенти, родители, совет на 

родители, вработени во воспитно-образовни установи и од други граѓани.  

Државниот просветен инспекторат постапката за вонреден инспекциски надзор ја води 

согласно Закон за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011, 24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 
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145/2015 и 30/2016), Правилникот за начинот и постапката за вршење инспекциски надзор на 

просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/2006), Закон за 

постапување по претставки и предлози („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

82/2008, 13/2013, 156/2015 и 193/2015), Закон за општата управна постапка („Службен весник 

на Република Македонија“бр. 124/2015  година), Закон за инспекциски надзор („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 

33/2015, 193/2015 и 53/2016) и други акти. 

 

12.1.3 Контролен надзор во воспитно-образовни институции  

Државните просветни инспектори контролен надзор вршат по истекот на рокот 

определен од инспекцијата за отстранување на недостатоците. 

Контролен инспекциски надзор се врши во основни, средни училишта и високо-

образовните институции по истекот на определениот рок на донесените мерки со решение, а 

целта е да се констатира до кој степен се реализирани наредените мерки со решение. 

 

12.1.4 Интегрална евалуација во основни и средни училишта 

Државниот просветен инспекторат во основните и средните училишта во текот на 2018 година 

ќе спроведе Интегрална евалауција со цел, заедничко подобрување на квалитетот на 

образованието согласно Годишната програма за работа на Државниот просветен инспекторат 

за 2018 година, Закон за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011, 24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 

33/2015, 145/2015 и 30/2016), Прирачникот за интегрална евалуација на училиштата и 

Индикаторите за квалитет на работата на училиштата.  

Интегралната евалуација е клучниот процес во работата на Државниот просветен 

инспекторат преку кој се оценува квалитетот на образовниот процес преку евалуирање во 

седумте подрачја: наставни планови и програми, постигања на учениците, настава и учење, 

поддршка на учениците, училишна клима, ресурси и раководење и управување, а 

индикаторите за квалитет на работата на училиштата се основа за вршење на интегралната 

евалуација и на самоевалуацијата која се спроведува во училиштата.  

Интегралната евалуација е посебен надзор кој се спроведува во три фази и тоа 

Табела 4 – Фази на интегрална евалуација 

ФАЗА ЗНАЧЕЊЕ 

Подготвителна фаза Во  период од 15 работни дена пред фазата на 

имплементација – раководителот на инспекцискиот тим 

треба подготвен да го посети училиштето, осигурувајќи дека 

ги има сите релевантни податоци и инструменти што треба 
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да ги сподели со директорот на училиштето при посетата. 

Еден ден пред посетата, раководителот на инспекцискиот 

тим телефонски го известува директорот на училиштето за 

неговата посета. 

На состанокот со директорот на училиштето, раководителот 

на тимот ги соопштува датумите кога ќе се спроведе фазата 

на имплементација и накратко ги претставува фазите на 

интегралната евалуација, а потоа ги образложува 

активностите што треба да се реализираат за време на 

подготвителната фаза.  

Фаза на имплементација - Трае 3 до 4  дена, ја спроведуваат тим од државни 

просветни инспектори кои вршат увид во училиштето. 

Фаза на известување - Тимот Државни просветни инспектори изработува Нацрт 

извештај кој треба да е одобрен од Стручен совет и се 

доставува во воспитно-образовната установа. По добивање 

на одговор од во воспитно-образовната установа во рок од 2 

седмици се доставува  Конечен извештај од спроведената 

интегрална евалуација  

Од страна на училиштето, до раководителот на 

инспекцискиот тим, се доставува Акционен план за 

постапување по препораките дадени во Конечниот извештај. 

- Конечниот извештај од спроведената интегрална 

евалауција се доставува до училиштето кадешто се 

спрведува интегралната евалауција, Биро за развој на 

образованието и Градоначалникот на општината кадешто 

гравитира училиштето. 

Појдовна точка при спроведување интегрална евалувација во основните и средните 

училишта се Иникаторите за квалитетот на воспитно-образовниот процес во основните и 

средните училишта кои содржат 7 (седум) клучни подрачја кои ја карактеризираат работата на 

училиштата кои во себи имаат индикатории тоа: 

Табела 5 – Подрачја и Иникатори за квалитетот на воспитно-образовниот процес во 

основните и средните училишта 

ПОДРАЧЈЕ ИНДИКАТОР 

Наставни планови и програми

  

- Реализација на наставните планови и програми 

- Квалитет на наставните планови и програми 

- Воннаставни активности 

Постигања на учениците - Задржување/осипување на учениците 

- Постигања на учениците 
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- Повторување на учениците 

Учење и настава - Планирања на наставниците 

- Наставен процес 

- Искуства на учениците од учењето 

- Задоволување на потребите на учениците 

- Оценувањето, како дел од наставата 

- Известување за напредокот на учениците 

Поддршка на учениците - Севкупна грижа за учениците 

- Здравје 

- Следење на напредокот 

- Советодавна помош за понатамошно образование на 

учениците 

Училишна Клима - Училишна клима и односи во училиштето 

- Промовирање на постигањата 

- Еднаквост и правичност 

- Партнерски однос со родителите и со локалната и 

деловната заедница 

Ресурси - Сместување и просторни капацитети 

- Наставни средства и материјали 

- Обезбедување на потребниот наставен кадар 

- Финансиско работење во училиштето 

- Следење на развојните потреби на наставниот кадар 

Управување, раководење и 

креирање политика 

- Цели и креирање на училишната политика 

- Управување и  раководење со училиштето 

- Развојно планирање 

 

Со цел, надзорот при интегралната евалуација да биде унифициран и поедноставен, 

при спроведувањето на истата се применува интерен инструмент Прирачник за вршење 

интегрална евалуација кој ги содржи сите документи што инспекторите ги користат во сите 

фази на интегрална евалауција. 

Од страна на Државниот просветен инспекторат направени се измени и дополнувања 

во Иникаторите за квалитетот на воспитно-образовниот процес во основните и средните 

училишта при спроведување на интегралана евалауција. 

Измените на Индикаторите за квалитетот на воспитно-образовниот процес во 

основните и средните училишта не се однесуваат на подрачјата и индикаторите. 

Структурирани нови теми со нови описи на постојните теми сè со цел, да се овозможи подобро 

следење на учениците вклучени во воспитно-образовниот процес. 

При тоа, се следеа постојните законски измени и проектите кои се воведуваат во 

образовниот систем, а се поддржани од Министерството за образование и наука и Владата на 

Република Македонија. 
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Еден од основните елементи при спроведување на Интегралната евалауција во 

основните и средните училишта е и процесот на вреднување на наставниот кадар и стручните 

соработници во основните и средните училишта преку изготвени обрасци за вреднување 

според типот на образование согласно Упатството за вреднување  на наставниот кадар и 

стручните соработници во основните и средните училишта. Преку вреднувањето на 

наставниот кадар и стручните соработници во основните и средните училишта и самиот процес 

на интегрална евалуција се добива јасна слика за училиштето, степенот на реалзиација на 

наставниот процес, примената на наставните планови и програми, поддршката на учениците и 

нивните постигнувања, меѓучовечките односи и управувањето и раководењето во училиштето. 

Интегралната евалуација овозможува квалитетот на воспитно-образовниот процес во 

едно училиште да се вреднува со едно од четирите нивоа и тоа: многудобро, добро, делумно 

задоволува или незадоволува. 

Конечниот извештај, изработен од страна на тим инспектори и доставен до училиштето 

што било предмет на Интегралната евалуација е конечниот резултат кој го покажува 

квалитетот и ефективноста на воспитно-образовниот процес во основните и средните 

училишта, во установите за образование на возрасните и во установите за образование и 

оспособување ученици со посебни образовни потреби. Исто така, преку интеграланта 

евалуација се врши надзор над примената на законите, другите прописи и општи акти од 

областа на образованието и согледување на самоевалуацијата и подготвената програма за 

развој на воспитно-образовните установи.  

Од спроведената интегрална евалауција во основните и средните училишта во 

Република Македонија, како резултат на слабите страни кои ги констатираат Државните 

просветни инспектори, се даваат препораки до училиштата кои ќе овозможат  донесување 

издржани одлуки за воведување новини и унапредување на образовниот систем. 

Раководството и училишните одбори во училиштата ги следат дадените препораки и 

приоритети и врз основа на тоа поставуваат многу пореални цели за развој на работата и 

подобрување на квалитетот на воспитно-образовниот процес. 

Во текот на 2018 година во одделенијата за инспекциски надзор и оценување на 

квалитетот во предучилишно, основно, средно, постсредно образование и образование во 

специјализирани установи на Државниот просветен инспекторат ќе се формираат инспекциски 

тимови за вршење интегрална евалауција. Бројот на членовите на  тимот за интегрална 

евалуација и бројот на инспекциските денови ќе зависи од големината и карактеристиките на 

училиштето. Распоредот на училиштата во кои ќе се врши интегрална евалуација го 

определува Директорот на Државниот просветен инспекторат притоа земајќи го во предвид 

редоследот на досега извршените интегрални евалауции во основните и средните училишта.  

Во текот на 2018 година е планирано да се реализираат 166 интегрални евалауции во 

основните и средните училишта кадешто истата е извршена пред три години.  

12.1.5 Контролен надзор по интегрална евалауција во основни и средни училишта  
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Во дадените препораки на извештајот од извршената интегрална евалуација шест 

месеци од доставување на акциониот план за отстранување на препораките изготвен и 

доставен од страна на училиштето,  Државниот просветен инспекторат врши контролен 

инспекциски надзор во основните и средните училишта кадешто е спроведена интегралната 

евалуација.   

Контролниот надзор го врши раководителот на тимот или одговорниот инспектор на 

надзорното подрачје со уште еден инспектор.  

Во текот на 2018 година контролни инспекциски надзори ќе се извршат во училишта 

кадешто е направена Интегрална евалуација пред шест месеци согласно Правилникот за 

вршење на инспекциски надзор.  
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XIII. АНАЛИТИЧКО-ИНФОРМАТИВНА АКТИВНОСТ  

Државниот просветен инспекторат во текот на 2018 година ќе ги изготви следните 

активности: 

 Табела 6 – Активности од аналитичко-информативен карактер (согласно законска 

регулатива) 

Активност Квартал Носители Временска рамка 

Предлог-програма за работата на 

Државниот просветен инспекторат 

за 2018 година 

 - Директор 

- Раководител на Сектор  

- Раководител на 

одделение  

- Одделение за 

поддршка на 

инспекторатот 

- Државни просветни 

инспектори   

30.10.2018 година 

Годишна програма за работа на 

Државниот просветен инспекторат 

за 2018 година 

 - Директор 

- Раководител на Сектор  

- Раководител на 

одделение  

- Одделение за 

поддршка на 

инспекторатот 

- Државни просветни 

инспектори   

најдоцна до 10.12. 

2018 година 

Квартален план за работата на секој 

инспектор во Државниот просвтен 

нспекторат за2018година 

-Прв квартал 

2018 година 

- Директор 

- Раководител на Сектор  

- Раководител на 

одделение  

- Одделение за 

поддршка на 

инспекторатот 

- Државни просветни 

инспектори   

15.12. 2018 година 

-Втор квартал 

2018 година 

- Директор 

- Раководител на Сектор  

- Раководител на 

одделение  

15.03. 2018 година 
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- Одделение за 

поддршка на 

инспекторатот 

- Државни просветни 

инспектори   

-Трет квартал 

2017 година 

- Директор 

- Раководител на Сектор  

- Раководител на 

одделение  

- Одделение за 

поддршка на 

инспекторатот 

- Државни просветни 

инспектори   

15.06. 2018 година 

-Четврт 

квартал 2018 

година 

- Директор 

- Раководител на Сектор  

- Раководител на 

одделение  

- Одделение за 

поддршка на 

инспекторатот 

- Државни просветни 

инспектори   

15.092018година 

Квартален извештај за работата на 

секој инспектор во Државниот 

просветен инспекторат за 2018  

година 

-Прв квартал 

2018година 

- Директор 

- Раководител на Сектор  

- Раководител на 

одделение  

- Одделение за 

поддршка на 

инспекторатот 

- Државни просветни 

инспектори   

15.12. 2018 година 

-Втор квартал 

2018 година 

- Директор 

- Раководител на Сектор  

- Раководител на 

одделение  

15.03. 2018година 
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- Одделение за 

поддршка на 

инспекторатот 

- Државни просветни 

инспектори   

-Трет квартал 

2018 година 

- Директор 

- Раководител на Сектор  

- Раководител на 

одделение  

- Одделение за 

поддршка на 

инспекторатот 

- Државни просветни 

инспектори   

15.06. 2018 година 

Четврти 

квартал 2018 

- Директор 

- Раководител на Сектор  

- Раководител на 

одделение  

- Одделение за 

поддршка на 

инспекторатот 

- Државни просветни 

инспектори   

15.09. 2018 година 

Годишен извештај за работата на 

Државниот просветен инспекторат 

за2017 година 

 - Директор 

- Раководител на Сектор  

- Раководител на 

одделение  

- Одделение за 

поддршка на 

инспекторатот 

- Државни просветни 

инспектори   

01.03. 2018 година 

Информација Влада на Република 

Македонија  по одредени клучни 

точки  

-Прв квартал 

2018 година 

- Директор 

- Раководител на Сектор  

- Раководител на 

одделение  

- Одделение за 

поддршка на 

инспекторатот 

- Државни просветни 

-Прв квартал   2018 

година 
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инспектори   

-Втор квартал 

2018 година 

- Директор 

- Раководител на Сектор  

- Раководител на 

одделение  

- Одделение за 

поддршка на 

инспекторатот 

- Државни просветни 

инспектори   

-Втор квартал 2018 

година 

-Трет квартал 

2018 година 

- Директор 

- Раководител на Сектор  

- Раководител на 

одделение  

- Одделение за 

поддршка на 

инспекторатот 

- Државни просветни 

инспектори   

-Трет квартал 2018 

година 

Четврти 

квартал 2018  

- Директор 

- Раководител на Сектор  

- Раководител на 

одделение  

- Одделение за 

поддршка на 

инспекторатот 

- Државни просветни 

инспектори   

Четврти квартал 

2018 

XIV. ТОЧКИ ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК 

Вршењето инспекциски надзор опфаќа надзор на квалитетот на образовниот процес и 

ефективноста преку евалуација на работата на воспитно-образовните установи во основното и 

средното образование и вршење надзор над примената на законите, другите прописи и општи 

акти од областа на воспитанието и образованието во кои нема таксативно наведени точки и 

процедури на инспекцискиот надзор по подрачја кои се изложени на ризик од злоупотреба на 

инспекторите со што би се изложила на ризик успешноста на инспекцискиот надзор. 

При вршење на инспекцискиот надзор, инспекторите, во одредени ситуации, најчесто 

се изложени на одредени видови ризици, како на пример: вербални конфликти( закана и 

уцена), мобинг ,нецелосно доставување на податоци, оневозможување на вршење 

инспекциски надзор, како и непристапен терен за вршење на инспекциски надзор. 
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Табела 7- Точки изложени на ризик  

Ризично подрачје Постапка за справување со ризик 

Изложеност на ризик од злоупотреба од 

страна на државните просветни 

инспектори.  

Доследно спроведување на постојната законска 

регулатива, постапки и процедури 

Непостапување согласно своите 

овластувања и одговорности 

Се санкционира согласно член 28, став 4 од 

Законот за просветна инспекција 

 

XV. НОВИ МЕРКИ ЗА ПОДДРШКА НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА 

 За поддршка и реализација на програмата Државен просветен инспекторат ќе 

настојува: 

-  зголемување на  бројот на советници-државни просветни инспектори со кои 

очекуваме да се подобри ефикасноста и ефективноста при вршење на инспекциски надзор сѐ 

со цел, сите  субјекти во  кои е  планирано да се врши инспекциски надзор  да биде навремено 

и квалитетно извршено, 

- обезбедување простор и материјално-технички средства со цел навремено 

изготвување  и постапување по дадените активности,  

- стручно професионално усовршување на вработените во Државниот просветен 

инспекторат преку организирање обуки, семинари и работилници, 

- воспоставување на систем за развој на кариерата, вклучувајки и критериуми за 

унапредување . 

XVI. НАЧИН НА СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА 

 Реализацијата на Годишната програма за работа на Државниот просветен инспекторат 

за 2018 година, ќе биде предмет на внатрешна контрола на Директорот, Раководителот на 

сектор и Раководителите на одделенија како и контрола од надлежни органи. За секој изминат 

квартал, Директорот на Државниот просветен инспекторат ќе одржи средби со раководителот 

на сектор, раководителите на одделенија по региони и одделението за поддршка  во однос на 

динамиката и реализација на Годишната програма, со цел да се констатираат слабите и јаките 

страни од инспекциските надзори и другите активности. Врз основа на слабите страни ќе се 

изготви акциски план со препораки за надминување на истите. 

 Како индикатор за следење на реализацијата на програмата се: 

  -  Реализација на месечни и квартални извештаи за работата на Државен просветен 

инспекторат, 
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-  навремено изготвување на Информации согласно задолженија кои произлегуваат од 

Програмата на Владата на Република Македонија, 

- Постапување по предлози и инцијативи од страна на подносители,  

-  Реализација на планираните активности при спроведувањето на Интегралната 

евалуација,  

 -    навремено изготвени извештаи за потребите на органи и тела во состав на Министерството 

за образование и наука и други институции, 

       Врз основа на индикаторите за следење на реализација на програмата Државниот 

просветен инспекторат изготвува критериум за оценување на реализацијата. Критериумот се 

изготвува по стандард за утврдување на квалитетот од извршената активност.  Следењето на 

реализацијата на програмата на Државен просветен инспекторат е согласно утврдените 

стратешки приоритети и цели дадени во стратешкиот план на Државниот просветен 

инспекторат, а истиот е во корелација со стратешките приоритети на Владата на Република 

Македонија.  

Исто така, Државниот просветен инспекторат во текот на 2018 година ќе продолжи со 

добрата практика на продлабочување на системот за менторирање и комуникација меѓу 

вработените преку одржување на практиката на редовна размена на искуства во форма на 

состаноци и постојана електронска и мобилна комуникација, работни средби, зголемена 

мобилност на инспекторатот.  

Државниот просветен инспекторат во текот на 2018 година планира да реализира и 

работни средби помеѓу Директор, Раководител на Сектор, раководители на одделенија, 

Државни просветени инспектори и стручно-административен кадар. 

За следење на реализацијата на Годишната програма и месечните оперативни планови, 

Државниот просветен инспекторат во 2018 година ги планира следните работни средби и 

состаноци: 

- Одржување дневни работни состаноци на Директорот на Државниот просветен 

инспекторат со Ракoвoдител на Сектор, Раководител на одделение, советник за поддршка на 

Државниот просветен инспекторат и други вработени, 

- Одржување месечни состаноци на Директорот на Државниот просветен инспекторат со 

Ракoводител на Сектор, Раководители на одделенија, 

- Состаноци на Стручниот совет за разгледување на изготвените Нацрт-извештаи со цел 

изготвување поквалитетни извештаи од извршените интегрални евалуации.  

- Годишна работна средба со сите вработени на ДПИ на која ќе бидат разгледани стручни 

прашања од тековното работење и прашања од областа на просветната инспекција. На овој 

состанок ќе бидат поканети и претставници од организациите со кои  ДПИ тесно соработува,  

- Директорот ќе врши редовни посети на регионалните канцеларии на ДПИ и организирани 

средби со директорите на основните и средните училишта  во текот на 2018 година. 

  Во текот на 2018 година, согласно Годишната програма за работа, Државниот просветен 

инспекторат ќе врши континуиран професионален развој на Државните просветни инспектори 

и другиот стручно-административен кадар преку спроведување на систем и програма за 
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професионален развој на вработените односно, унапредување на знаењата и способностите со 

цел, квалитетно и ефикасно вршење на инспекцискиот надзор што е во согласност со 

стратегијата за понатамошно развивање на инспекцискиот систем во Република Македонија и 

добрата европска пракса.  

За професионално усовршување во текот на 2018 година, се планирани низа обуки кои 

ќе остават белег во ефикасноста и стручноста во работењето на Државните просветни 

инспектори и другиот стручно-административен кадар односно: 

- Обука за  работа со деца со посебни образовни потреби, 

- Обука за водење на Општа Управната постапка и Закон за прекршоци,  

- Размена на искства преку студија на случај , 

- Размена на искуства со Државните просветни инспекторати надвор од Република 

Македонија 

За реализација на Годишната програма,  Државниот просветен инспекторат  има 

изготвено календар за раководење на процесите (на планирање и буџетирање, процес на 

постапување по преставки, процес на обезбедување на квалитет, процес за развој на стручно-

административен кадар , процес на внатрешна ревизија, процес на развој на кадарот и процес 

на инспекција). 

Директорот на Државниот просветен инспекторат, раководителот на сектор, 

раководителите на одделенија и раководителот на тим го следат успешното спроведување на 

процесите кои се во нивна надлежност. Клучните показатели на работењето се вреднуваат 

годишно, полугодишно, квартално и месечно и за истите се изготвуваат посебни извештаи . 

Календарот за раководење на процесите содржи индикатори и критериуми за 

оценување на реализација на процесите . 
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ЗАВРШЕН ДЕЛ 

 

 Oдредбите со кои се уредува надлежноста за постапување и спроведување на 

Годишната програма се предвидени во член 5-а од Закон за просветната инспекција („Службен 

весник на Република Македонија“бр. 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011, 24/2013, 

137/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 145/2015 и 30/2016). 

Спроведувањето на Годишната програма за 2018 година значи, реалзирани активности 

предвидени со истата, а доколку некои активности не се предвидени со истата, 

раководителите на одделенија и раководителот на сектор за инспекциски надзор до 

Директорот на Државниот просветен инспекторат може да достават предлози во однос на 

измена и дополнување на Годишната програма. 

  Доколку Директорот оцени дека, дадените предлози за измена и дополнување на 

Годишната програма ќе продинесат за подобрување на работата на Државниот просветен 

инспекторат како и, за подобрување на квалитетот на воспитно-образованиот процес во 

воспитно-образовните установи во Република Македонија, истите ќе бидат имплементирани 

во Програмата за работа.  

 Програмата за работа со измените и дополнувањата, од страна на Државниот 

просветен инспекторат се доставува до Инспекцискиот совет за добивање согласност.  

  Донесената Годишна програма навреме за 2018 година ќе биде доставена во 

електронска форма до Државните просветни инспектори, Раководителите на одделенија, до 

Раководителот на сектор за инспекциски надзор, како и до сите други вработени во Државниот 

просветен инспекторат се со цел, истите да бидат запознати со планираните активности 

предвидени со Годишната програма за работа на инспекторатот како и  обврските кои 

произлегуваат од истата.  

Директорот на Државниот просветен инспекторат и Раководителот на сектор за 

инспекциски надзор, преку месечни и квартални извештаи добиени од страна на инспекторите 

и раководителите на одделенија, го следат процесот на реализација на активностите 

планирани со Годишната програма, вршат анализа и периодично оценување за статусот на 

реализација на истата. Следењето на спроведувањето на Годишната програма се врши и од 

страна на раководителите на одделенија, Внатрешната ревизија во Државниот просветен 

инспекторат,  Државниот завод за ревизија и од Државниот управен инспекторат.  

   

-  За евентуално постапување спротивно на Годишната програма, односно  ненавремено  и 

несовесно извршување на активностите предвидени со Годишната програма од страна на 

вработените, Директорот на Државниот просветен инспекторат ќе превземе соодветни 

законски мерки согласно Закон за административни службеници („Службен весник на 
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Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016 и 142/2016) односно, 

дисциплинска постапка за утврдување одговорност на поединец или група вработени. 

 Донесената Годишна програма за работа на Државниот просветен инспекторат за 2018 

година стапува на сила по добиена согласност од Инспекциски совет.  

                

 

Број: 09-971/5                                 вд. Директор,  

12.12.2017 година                                       ___________________ 

                  ТОМЕ СПИРОВСКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток:  
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Финансиски показател – Државен просветен инспекторат  

(извадено од Предлог – Буџет на Државен просветен инспекторат за 2018 година ) 

 

16004 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ  

ВКУПЕН БУЏЕТ: 91.420.000.00 ВКУПЕН БУЏЕТ: 91.420 илјади денари  

ПРИЛОГ  – ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД    СРЕДСТВА ЗА 2018 година 

 ПРИХОДИ 

 

Конто Опис на конто Планиран износ 

 (денари) 

741 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ 91.420.000.00 

741112 Трансфери од Буџетот на РМ  

 ВКУПНО ПРИХОДИ  

 

РАСХОДИ 

Конто Опис на конто Планиран износ 

(денари) 

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 61.800.000.00 

401 ОСНОВНИ ПЛАТИ 40.000.000.00 

401110 Основни плати - функционери  

401120 Основни плати - државни службеници  

401130 Основни плати – други вработени  

402 ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 21.800.000.00 

402110 Основни придонеси за ПИОМ  

402210 Основни придонеси за здравство  

42 СТОКИ И УСЛУГИ 13.470.000.00 

420 ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ 4,550.000.00 

420120 Патувања во земјата – патни расходи  

420210 Патување во странство – хранарина (дневница)  

420220 Патување во странство – патни расходи   

420230 Патување во странство – сместување  

420240 Патување во странство – споредни расходи  

421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И 

ТРАНСПОРТ 

4.645.000.00 

421110 Електрична енергија 1.500.000.00 

421120 Водовод и канализација 150.000.00 

421130 Ѓубретарина 50.000.00 

421190 Други комунални такси и услуги  
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421220 Дрва  

421240 Течни горива  

421290 Други материја за греење  

421310 Пошта 250.000.00 

421320 Телефон и телефакс(Мобилни,фиксни) 500.000.00 

421390 Други трошоци за комуникација ИНТЕРНЕТ 300.000.00 

421410 Горива и масла 2.500.000.00 

421420 Регистрација на моторни возила 45.000.00 

423 МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 600.000.00 

423110 Канцелариски материјали 400.000.00 

423120 Списанија, весници и други изданија за користење од 

страна на вработените 

 

423710 Средства за одржување на хигиена 100.000.00 

423720 Материјали за разни поправки 100.000.00 

423990 Други материјали  

424 ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ 1.265.000.00 

424110 Поправки и сервизирање на лесни возила (вклучувајки 

резервни делови, гуми) 

500.000.00 

424210 Одржување на згради 500.000.00 

424220 Услуги за обезбедување на објекти  

424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 50.000.00 

424410 Поправки и одржување на мебел 15.000.00 

424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска 

опрема 

200.000.00 

424440 Поправки и одржување на друга опрема  

425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ 1.550.000.00 

425110 Изнајмување на канцелариски простор 100.000.00 

425130 Изнајмување на друг тип на простор 260.000.00 

425210 Провизија за платен промет  

425220 Банкарска провизија  

425230 Осигурување на вработени (несреќи, живот)  

425240 Осигурување за повреда и инвалидитет  

425250 Осигурување на недвижности и права  

425260 Осигурување на моторни возила 30.000.00. 

425290 Други финансиски услуги тендер за сметководство 200.000.00 

425310 Правни услуги 500.000.00 

425320 Судски вештачења 50.000.00 

425330 Судски преведувачи  

425340 Судска експертиза 50.000.00 

425360 Плаќање на судски такси 50.000.00 

425710 Обука за техничка култура 200.000.00 

425720 Услуги и развој на наставниот план и програма  

425740 Дополнителни активности  

425790 Други образовни услуги  

425910 Преведувачи 50.000.00 
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425920 Услуги за копирање печатење и издавање  

425930 Научно истражување (вклучувајќи статистичко 

истражување) 

 

425970 Консултантски услуги 60.000.00 

425490 Други здравствени услуги (систематски прег.)  

425990 Други договорни услуги  

426 ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ 860.000.00 

426110 Членарини во меѓународни организации 110.000.00 

426120 Членарини во домашни организации  

426210 Расходи за репрезентација 150.000.00 

426310 Семинари и конференции 300.000.00 

426410 Објавување на огласи 300.000.00 

426990 Други оперативни расходи  

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 400.000.00 

464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 400.000.00 

464910 Плаќање по судски решенија  

464930 Плаќање кон неоправдано осудени лица  

464940 Трансфери при пензионирање  

464990 Други трансфери  

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 15.750.000.00 

480 КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ 750.000.00 

480140 Купување на информатичка опрема компјутери  

486 КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА 15.000.000.00 

4861110 Купување на моторни возила  

 ВКУПНО РАСХОДИ 91.420.000.00 

 

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2018 ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2018 ГОДИНА  

Државниот просветен инспекторат врши редовни, вонредни и контролни инспекциски 

надзори и интегрална евалауција на воспитно- образовни установи-основни и средни 

училишта, дава оценка на состојбите од аспект на почитување на законитоста од 

страна на воспитно- образовните, високо-образовните установи и научни институти, 

изготвува упатства и инструмент за вршење интегрална евалауција, дава препораки за 

подобрување на утврдените состојби во основните и средните училишта, високо-

образовните установи и научни институти и воспоставува и развива информативно-

документациски систем во областа на образованието согласно законската регулатива. 

ИНДИКАТОРИ:  

ИНДИКАТОРИ:  

Број на вработени: 100  
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Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 750 

 АУТПУТ ИНДИКАТОР:  

Инспекциски надзори: 12.000  

Интегрални евалуации: 166 

 

 

 

 


