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Резиме 
Државен просветен инспекторат е организиран согласно  надлежностите 

предвидени во 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, 30/2016 и 64/2018 година) и другите прописи со 
подрачни организациони облици, според мрежата на училиштата и јазикот на кој се 
изведува наставата.  

Согласно  член 33 став 1 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на 
РСМ број 102/2019),   директорот изготвува Годишниот план за работа на 
инспекциската служба најдоцна до крајот на тековната, за наредната година. 

Годишиот план на Државниот просветен инспекторат ги содржи :Анализи на 
ризици, Организација и раководење, Инспекциски надзор, Обука на инспекторите и 
административните службеници, Буџет и финансирање,Меѓународна соработка како и 
други активности на инспекциската служба. 

Анализата на ризици ги опфаќа  сите утврдени   ризици на кои ќе наидуваат 
Државните просветни инспекторите при вршење на инспекциски надзор , веројатноста 
за настанување на ризикот,влијанието на ризикот врз остварување и мерките за 
справување со ризикот. 

Во Државниот просветен инспекторат  има  Директор и  99 вработени 
распоредени во два сектори со единаесет одделенија и две посебни 
одделенија. Во 2020 година според поставеноста во Систематизацијата на Државниот 

просветен инспекторат и внатрешната организација планирани се 2 пензионирања и 6 
нови вработувања.  

Од страна на Државниот просветен инспекторат планирани се во учебната/ 
академска 2021 година по региони и градови во РСМакедонија вкупно 8112 редовни 
инспекциски надзори, како и 106 интегрални евалуации. Вонредните надзори ќе се 
реализираат по доставени поднесоци и задолженија од директор на Државниот 
просветен инспекторат, Министерство за образование и наука, Влада на 
РСМакедонија , а додека контролните инспекциски надзори ќе произлезат од 
донесените инспекциски акти согласно констатирани состојби од Државниот просветен 
инспекторат. 

Државниот просветен инспекторат во календарската 2021 година планира и 
обука на инспекторите и административните службеници, се со цел нивно стручно 
усовршување за подобрување на работата и кариерно усовршување. За истото во 
Буџетот се планирани средства. Средства се планирани и за подобрување на условите 
за работа на вработените во Државниот просветен инспекторат и матерјално-технички 
средства. 

За подобрување на својата работа и размена на искуства Државниот просветен 
инспекторат ќе соработува со УСАИД, УНИЦЕФ, ОБСЕ , како и со Државниот 
инспекторат од Шкотска. На секоја покана за меѓународна соработка ќе земеме 
учество.  

Државниот просветен инспекторат активно ќе ја продолжи соработката со 
Владата на РСМ, Министерството за образование и наука, други министерства, 
државни инспекторати, Биро за развој на образование , Центар за стручно 
образование и обука , Државен испитен центар, Центар за образование за возрасни, 
како и со други владини и  невладини организации  на локално и државно ниво . 

Анализа на ризици 

Во приложената табела се претставени  ризицте, веројатноста за настанување на 
ризикот влијанието на ризикот врз остварување и мерките за справување со ризикот. 

Ризицте Веројатноста за Влијанието на Мерките за 
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настанување на 
ризикот, 

ризикот врз 
остварување 

справување со 
ризикот 

Неусогласеност на 
постојните закони со 
кои се регулираат 
различни аспекти и 
нивоа на образовниот 
систем . 
Не совпаѓање меѓу 
одредбите на 
различни закони кои 
што меѓусебно се 
поврзани или 
регулираат исти 
прашања . 
Често менување на 
законите од сите 
подрачја кои се под 
ингеренции на 
просветната 
инспекција 

Средна веројатност Средно влијание на 
ризик 

Предлози од страна 
на ДПИ за 
подобрување и 
усогласување на 
законската основа во 
образованието. 
 
Доследно 
спроведување на 
постојната законска 
регулатива, постапки 
и процедури 

Преоптоварени 
наставни планови.  
Недостасуваат 
стандарди коишто би 
требало да ги 
дефинираат 
резултатите од учење 
во секој циклус (I, II, 
III) на основното 
образование, а 
наставниот план е 
преоптоварен.  
 

Средна веројатност Средно влијание на 
ризик 

Наставните планови 
и програми за сите 
одделенија се 
насочени кон 
постигнувањата на 
резултатите од учење 
кои што се 
определени со 
Националниот 
стандард. 
Потребни се: 
-препораки 
-советувања 

Наставните 
програми не се 
доволно релевантни 
за локалната 
средина.  
Во повеќето 
училишта недоволно 
или несоодветно се 
предава граѓанско 
образование, 
образование за 
животни вештини 
(ОЖВ), а 
претприемачките 
вештини се на ниско 
ниво и кај учениците и 
кај наставниците. 

Средна веројатност Средно влијание на 
ризик 

Учениците 
стекнуваат пошироко 
знаење и 
компетенции според 
нивните интереси, кои 
што се значајни за 
локалната средина 
Потребни се: 
-препораки 
-советувања 

Во повеќејазичните 
училишта учениците 
се раздвоени според 
јазикот на којшто се 
одвива наставата 
(работат во различни 
смени, објекти, 
катови, различна 
администрација итн.), 

Средна веројатност Средно влијание на 
ризик 

Унапредена е 
наставата што се 
одвива на помалку 
застапените наставни 
јазици и наставата по 
предметите кои што 
обезбедуваат учење 
за јазикот и културата 
на заедниците кои ја 
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поради што немаат 
доволно можности за 
интеракција, 
недоволно е 
застапено 
мултикултурно/ 
интеркултурно 
образование во 
наставните и 
воннаставните 
активности, како и во 
некои од учебниците. 

следат наставата на 
јазик различен од 
мајчиниот . 
Потребни се: 
-препораки 
-советувања 

Децата со посебни 
образовни потреби не 
се доволно вклучени 
во редовното основно 
образование. 
Вклучувањето на 
децата со ПОП, во 
редовните училишта 
не е доволно уредено 
и не се воведени 
соодветни механизми 
за тоа.  
Постојат  
предрасуди кон овие 
деца кај родителите, 
наставниците и 
учениците.  
Наставниците не 
поседуваат доволно 
компетенции за 
работа со оваа 
категорија ученици. 

Средна веројатност Средно влијание на 
ризик 

Воспоставени се 
физичките услови кои 
што се неопходни за 
инклузија на 
учениците со физичка 
попреченост. 
Училиштата се 
инклузивна средина 
за учениците со 
различни видови 
посебни образовни 
потреби на кои им 
овозможуваат 
целосна поддршка. 
Потребни се: 
-препораки 
-едукации 
 

Нема доволно 
дидактички 
материјали и 
дидактички ресурси 
за реализирање на 
наставата  на сите 
наставни јазици (во 
тој опфат спаѓаат и 
асистивни технологии 
за ученици со 
посебни образовни 
потреби). 
Специјализираните 
кабинети по одредени 
предмети не се 
целосно снабдени со 
наставни помагала.  
Во училиштата, во 
пракса, во наставниот 
процес, недоволно се 
применуваат 
современи наставни 
методи и техники.  
Сеуште не постои 
електронска 
образовна платформа 

Голема веројатност Големо влијание на 
ризик 

Подобрена е 
ефикасноста од 
финансирање на 
процесите за 
инклузија и учење на 
учениците со посебни 
образовни потреби. 
 
Потребни се: 
-препораки 
-советувања 
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за учење. 
 

Стручните служби 
не се екипирани со 
сите потребни 
стручни соработници, 
иако во изминатите 
две години се 
вработени голем број 
психолози, педагози и 
специјални едукатори 
во основните 
училишта. 
Значителен дел од 
работното време овие 
стручни соработници 
го поминуваат во 
административни 
активности за 
училиштето, не 
поврзани со нивниот 
профил. 

Голема веројатност Големо влијание на 
ризик 

Комплетирана 
стручна служба . 
 
Учениците и 
наставниците, да 
добиваат постојана 
поддршка од 
стручните служби. 
 
Потребни се: 
-препораки 
-советувања 
-едукации 

Различните фокус 
групи,  не се во 
потполност 
информирани и 
вклучени во 
реформските 
процеси.  
Проектните 
активности и 
иницијативи се 
претежно 
неодржливи. 
Истовремено, се 
воведуваат иновации 
без да бидат 
пилотирани и 
евалуирани во однос 
на нивните ефекти. 

Средна веројатност Средно влијание на 
ризик 

Транспарентно 
работење. 
 
Потребни се: 
-предлог мерки 
-едукации 

Поддршката за 
демократско учество 
на учениците е 
недоволна во 
повеќето училишта. 
 

Средна веројатност Средно влијание на 
ризик 

Зголемена поддршка 
за демократско 
учество и донесување 
на одлуки на 
учениците. 
-предлог мерки 
-советувања 

Немањето на 
квалитетни учебници 

Средна веројатност Средно влијание на 
ризик 

Препораки и 
соработка со 
институции во состав 
на МОН. 

Организација и раководење 

 Државен просветен инспекторат е организиран согласно  надлежностите 

предвидени во 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, 30/2016 и 64/2018 година) и другите прописи со 
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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 

определен од директорот. 

Во Државниот просветен инспекторат  има  директор и  99 вработени 

распоредени во два сектори со единаесет одделенија и две посебни одделенија и тоа:  

1. Сектор за стручно-административни работи има два одделенија и тоа: 

- Одделение за општи и административни работи и 
-Одделение за управување со човечки ресурси 

2. Сектор за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, 
основно, средно, високо  и друго образование има девет  одделенија и тоа: 

- Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во 
предучилишно, основно, средно,  пост-средно образование, ученички 
домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи  
и друго образование во вардарски плански регион; 

- Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во 
предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички 
домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и 
друго образование во пелагониски плански регион; 

- Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во 
предучилишно, основно, средно, пост-средно образование , ученички 
домови , образование во специјализирани воспитно-образовни установи  
и друго образование во скопски плански регион; 

- Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во 
предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички 
домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и 
друго образование североисточен плански регион; 

- Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во 
предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички 
домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и 
друго образование во југозападен плански регион; 

- Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во 
предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички 
домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи  
и друго образование во источен плански регион; 

- Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во 
предучилишно, основно, средно, пост-средно образование , ученички 
домови , образование во специјализирани воспитно-образовни установи 
и друго образование во југоисточен плански регион; 

- Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во 
предучилишно, основно, средно, пост-средно образование , ученички 
домови , образование во специјализирани воспитно-образовни установи  
и друго образование во полошки плански регион; 

- Одделение за инспекциски надзор во високото образование, научните 
институти и студентските домови. 

 
- Одделение за финансиски прашања 
-  
- Одделение за внатрешна ревизија  
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Во моментот на донесување на Годишниот план за работа на Државниот просветен 

инспекторат, во институцијата има Директор и вкупно 99 вработени лица, од кои  1 

Раководител на Сектор (Главен инспектор),  11 Раководители на одделенија (6 Виши 

инспектори, 2 Виши инспектори со овластување и 3 раководители на одделенија за 

административна поддршка), 58 Советник-државни просветни инспектори распоредени 

по надзорни подрачја и во Скопје (седиштето на МОН) и  27 стручни и стручно-

административни државни службеници и 2 помошно-технички лица. 

 

Внатрешна организација на Државен просветен инспекторат  

 

Сектор / Одделение Работно место по систематизација 

Систематиз
. работни 

места 

Пополнети 
работни 

места 

Сектор за стручно-
административни 

работи 
Раководител на сектор за стручно-
административни работи 

1 
0 

Одделение за општи 
и административни 

работи 

Раководител на одделение за општи и 
административни работи 

1 
1 

Советник за поддршка и меѓународна 
соработка во инспекторатот 

3 
0 

Советник за општи и  нормативно правни 
работи во инспекторатот   

1 
0 

Виш соработник за меѓународна соработка 
и координација со проекти во 
инспекторатот 

1 
1 

Соработник за поддршка и развој на 
инспекторатот 

1 
1 

Помлад соработник за нормативно правни 
работи во инспекторатот 1 

1 

Самостоен референт – Архивар 
1 

1 

Самостоен референт - Технички секретар 
на директор 

1 
0 

Возач, Скопје 1 0 

Одделение за 
управување со 
човечки ресурси 

Раководител на одделение за управување 
со човечки ресурси 

1 
1 

Советник за управување со човечки 
ресурси 

1 
0 

Помлад соработник за за водење на 
персонална евиденција 

1 
0 

Помлад соработник за управување со 
човечки ресурси 

1 
0 

Помлад соработник за унапредување на 
информатичка дејност во инспекторатот 

1 
1 
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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 
вардарски 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 вардарски плански регион 

1 
1 

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

4 
3 

Советник за анализа на квалитетот во 
образованието 

1 
0 

Одделение за 
инспекциски  надзор 
и оценување на 
квалитетот во 
предучилишно, 
основно, средно, 
пост-средно 
образование, 
ученички домови, 
образование во 
специјализирани 
воспитно-образовни 
установи и друго 
образование во 
пелагониски 
плански регион 

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

1 
1 

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

8 
5 

Помлад соработник за унапредување на 
квалитетот во образованието 

1 
0 

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

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 скопски 
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 плански регион 

1 
1 

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

15 
15 

Соработник за оценување на квалитетот во 
образованието во скопски плански регион 

1 
1 

 
 

Раководител на одделение за инспекциски 
надзор и оценување на квалитетот во 
предучилишно, основно, средно, пост-

1 
0 
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Одделение за 
инспекциски надзор 
и оценување на 
квалитетот во 
предучилишно, 
основно, средно, 
пост-средно 
образование и 
образование во 
специјализирани 
воспитно-образовни 
установи во 
североисточен 
плански регион     

средно образование и образование во 
специјализирани воспитно-образовни 
установи во североисточен плански регион 

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

5 
5 

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

2 
1 

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

1 
1 

Референт за канцелариско и архивско 
работење – архивар во 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 

11 
10 

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

2 
2 

Советник за поддршка и развој на 
инспекторатот 

1 
0 

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

2 
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 

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  плански регион 

1 
0 

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

6 
6 

Советник за оценување на квалитетот во 
образованието  во источен плански регион 

1 
0 
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воспитно-образовни 
установи во источен  
плански регион 

Помлад соработник за поддршка и развој 
на инспекторатот во источен плански 
регион, Штип 

2 
2 

Самостоен референт за координација на 
инспекторатот 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 
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 југоисточен  плански регион 

1 
1 

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

5 
3 

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  
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 

8 
6 

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

1 
1 

Помлад референт за општи работи 
1 

1 

Одделение за 
инспекциски надзор 
во високото 
образование, 
научните институти 
и студентските 
домови 

Раководител на одделение за инспекциски 
надзор во високото образование, научните 
институти и студентските домови 

1 
0 

Советник-државен просветен инспектор за 
инспекциски надзор во високото 
образование, научните институти и 
студентските домови   

8 
7 

Помлад соработник за унапредување на 
дејноста во високото образование, научни 
институти  и студентските домови   

1 
1 

Виш референт за развој на високото 
образование, научните институти и 
студентските домови 

1 
1 

Одделение за 
финансиски 
прашања 

Раководител на одделение за финансиски 
прашања 

1 
1 

Советник за буџетска контрола  во 
инспекторатот 

1 
0 
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Помлад соработник за буџетска 
координација во инспекторатот 

1 
1 

Одделение за 
внатрешна ревизија  

Раководителот на одделение за внатрешна 
ревизија 

1 
0 

Виш соработник, Внатрешен ревизор 
1 

1 
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Табела 1Преглед на бројот на инспектори кои ќе вршат инспекциски надзор, по вид, возраст и звање 

Вид Инспектор за [вид 1] Инспектор за [вид 2] Инспектор за [вид n] Вкупно инспектори 

Ниво-

Звање/Возраст <
3
0
 г

. 

3
1
-4

0
 г

. 

4
1
-5

0
 г

. 

5
1
-6

0
 г

. 

>
6
0
 г

. 

В
ку

п
н
о
 

<
3
0
 г

. 

3
1
-4

0
 г

. 

4
1
-5

0
 г

. 

5
1
-6

0
 г

. 

>
6
0
 г

. 

В
ку

п
н
о
 

<
3
0
 г

. 

3
1
-4

0
 г

. 

4
1
-5

0
 г

. 

5
1
-6

0
 г

. 

>
6
0
 г

. 

В
ку

п
н
о
 

<
3
0
 г

. 

3
1
-4

0
 г

. 

4
1
-5

0
 г

. 

5
1
-6

0
 г

. 

>
6
0
 г

. 

В
ку

п
н
о
 

Б1 – генерален 

инспектор 
          0 

          
0           0      0 

Б2 – главен 

инспектор 
       1  

 
1 

          
0           0       1   1 

Б3 – пом. главен 

инспектор 
          0           0           0          0 

Б4 – виш 

инспектор 
     1  1 4 6 

          
0           0     1  1 4 6 

В1 – советник 

инспектор  
  8 24 23 5 60 

          
0           0  8 24 23 5 60 

В2 – самостоен 

инспектор 
          0 

          
0           0          0 

В3 – помошник 

инспектор 
          0 

          
0           0          0 

В4 – помлад 

инспектор 
          0 

          
0           0          0 

Вкупно 0 8 25 25 9 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25 25 9 67 
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Табела 2План за нови вработувања и пензионирања на инспектори 

Вид Инспектор за [вид 1] Инспектор за [вид 2] Инспектор за [вид n] Вкупно инспектори 

Ниво-Звање/Возраст Враб. Пенз. Разлика Враб. Пенз. Разлика Враб. Пенз. Разлика Враб. Пенз. Разлика 

Б1 – генерален 

инспектор 
 0 0  0     0     0   0 

Б2 – главен инспектор  0 0  0     0     0   0 

Б3 – пом. глав. 

инспектор 
0  0  0     0     0   0 

Б4 – виш инспектор  0 2 -2     0     0 0 2 -2 

В1 – советник 

инспектор  
6 0 6     0     0 6 0 6 

В2 – самостоен 

инспектор 
  

 
0     0     0   0 

В3 – помошник 

инспектор 
  

 
0     0     0   0 

В4 – помлад 

инспектор 
  

 
0     0     0   0 

Вкупно 6 2 4 0 0 0 0 0 0 6 2 4 

НАПОМЕНА: 

Бројот на планирани вработувања за кои имаме согласност е 6. Во планот за вработување со извршувањата на 
пензуионирања се планира да се поднесат дополнувања за согласности за нови вработувања, Исто така има само 2 
лица кои ги исполнуваат условите за пензионирање. Доколку се донесе најавуваниот Закон за изменување на законот 

за работни односки, бројот на лица што ќе се пензионираат ќе биде поголем.
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Инспекциски надзор 

Табела 3 Преглед на вкупниот број на очекувани неправилности и инспекциски 
надзори според вид во 2020 година, по региони и општини 

Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 

В
ку

п
н
о
 н

а
д

зо
р
и
 

В
ку

п
н
о
 н

е
п
р
а
в
и
л

н
о
с
ти

 

Р
е
д

о
в
е
н
 н

а
д

зо
р
 

В
о
н
р
е
д

е
н
 н

а
д

зо
р
 

К
о
н
тр

о
л

е
н
 н

а
д

зо
р
 

 Вардарски регион 613 0 0 613 0 

1 Велес 221     221   

2 Градско 15     15   

3 Демир Капија 18     18   

4 Кавадарци 154     154   

5 Лозово 12     12   

6 Неготино 78     78   

7 Росоман 10     10   

8 Свети Николе 74     74   

9 Чашка 31     31   

 Источен регион 731 0 0 731 0 

10 Берово 56     56   

11 Виница 80     80   

12 Делчево 71     71   

13 Зрновци 13     13   

14 Карбинци 16     16   

15 Кочани 153     153   

16 Македонска Каменица 33     33   

17 Пехчево 22     22   

18 Пробиштип 65     65   

19 Чешиново 30     30   
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20 Штип 192     192   

 Југозападен регион 783 0 0 783 0 

21 Вевчани 10     10   

22 Дебар 78     78   

23 Дебарца 22     22   

24 Кичево 121     121   

25 Македонски Брод 29     29   

26 Охрид 224     224   

27 Пласница 18     18   

28 Струга 255     255   

29 Центар Жупа 26     26   

 Југоисточен регион 689 0 0 689 0 

30 Богданци 35     35   

31 Босилово 57     57   

32 Валандово 48     48   

33 Василево 49     49   

34 Гевгелија 92     92   

35 Дојран 14     14   

36 Конче 14     14   

37 Ново Село 47     47   

38 Радовиш 113     113   

39 Струмица 220     220   

 Пелагониски регион 955 0 0 955 0 

40 Битола 383     383   

41 Демир Хисар 38     38   

42 Долнени 54     54   

43 Кривогаштани 25     25   

44 Крушево 39     39   

45 Могила 27     27   
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46 Новаци 13     13   

47 Прилеп 308     308   

48 Ресен 68     68   

 Полошки регион 1236 0 0 1236 0 

49 Боговиње 116     116   

50 Брвеница 64     64   

51 Врапчиште 102     102   

52 Гостивар 326     326   

53 Желино 113     113   

54 Јегуновце 43     43   

55 Маврово и Ростуша 35     35   

56 Теарце 90     90   

57 Тетово 347     347   

 Североисточен регион 694 0 0 694 0 

58 Кратово 42     42   

59 Крива Паланка 84     84   

60 Куманово 423     423   

61 Липково 109     109   

62 Ранковце 17     17   

63 Старо Нагоричане 19     19   

 Скопски регион 2411 0 0 2411 0 

64 Аеродром 395     395   

65 Арачиново 48     48   

66 Бутел 145     145   

67 Гази Баба 292     292   

68 Ѓорче Петров 167     167   

69 Зелениково 17     17   

70 Илинден 64     64   

71 Карпош 240     240   
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72 Кисела Вода 230     230   

73 Петровец 33     33   

74 Сарај 142     142   

75 Сопиште 23     23   

76 Студеничани 69     69   

77 Центар 182     182   

78 Чаир 260     260   

79 Чучер-Сандево 34     34   

80 Шуто Оризари 70     70   

Вкупно 8112 0 0 8112 0 

Обука на инспекторите и административните службеници 

За професионално усовршување во текот на 2021 година, се планирани потребни 

обуки  кои ќе помогнат во работењето на Државните просветни инспектори и другиот 

стручно-административен кадар односно: 

- Обука за  работа со инклузија, 

- Обука за примена информатичка технологија во вонредни околности 

- Обука за неформално образование 

- Обука за интегрална евалуација  во вонредни околности 

- Обука за водење на Општа Управната постапка,  

- Обука за Закон за инспекциски надзор 

- Обука за Закон за прекршоци 

- Обука за архивско работење 

- Размена на искства преку студија на случај , 

- Размена на искуства со Државните просветни инспекторати надвор од 

Република Северна Македонија 

Буџет и финансирање 

[ 

ПРИЛОГ  – ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД    СРЕДСТВА ЗА 2021 година 

 ПРИХОДИ 

 

Конто Опис на конто Планиран износ 

 (денари) 

741 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ 90.470.000.00 

741112 Трансфери од Буџетот на РМ  

 ВКУПНО ПРИХОДИ 90.470.000.00 

 

РАСХОДИ 
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Конто Опис на конто Планиран износ 

(денари) 

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ        69.000.000.00 

401 ОСНОВНИ ПЛАТИ 51.000.000.00 

401110 Основни плати - функционери  

401120 Основни плати - државни службеници  

401130 Основни плати – други вработени  

402 ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 18.000.000.00 

402110 Основни придонеси за ПИОМ  

402210 Основни придонеси за здравство  

42 СТОКИ И УСЛУГИ 10.170.000.00 

420 ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ 1,500.000.00 

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 

5.500.000.00 

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  

421220 Дрва  

421240 Течни горива  

421290 Други материја за греење  

421310 Пошта 750.000.00 

421320 Телефон и телефакс(Мобилни,фиксни) 500.000.00 

421390 Други трошоци за комуникација ИНТЕРНЕТ 300.000.00 

421410 Горива и масла 2.000.000.00 

421420 Регистрација на моторни возила 200.000.00 

423 МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 500.000.00 

423110 Канцелариски материјали 250.000.00 

423120 Списанија, весници и други изданија за користење од 

страна на вработените 

 

423710 Средства за одржување на хигиена 25.000.00 

423720 Материјали за разни поправки 25.000.00 

423990 дезинфекција 200.000.00 

424 ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ 600.000.00 

424110 Поправки и сервизирање на лесни возила (вклучувајки 

резервни делови, гуми) 

400.000.00 

424210 Одржување на згради 50.000.00 

424220 Услуги за обезбедување на објекти  

424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 50.000.00 

424410 Поправки и одржување на мебел  

424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска 

опрема 

100.000.00 

424440 Поправки и одржување на друга опрема  

425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ 1.210.000.00 

425110 Изнајмување на канцелариски простор 100.000.00 
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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  

425290 Други финансиски услуги тендер за сметководство 200.000.00 

425310 Правни услуги 200.000.00 

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  

425920 Услуги за копирање печатење и издавање  

425930 Научно истражување (вклучувајќи статистичко 

истражување) 

 

425970 Консултантски услуги 100.000.00 

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 600.000.00 

464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 600.000.00 

464910 Плаќање по судски решенија  

464930 Плаќање кон неоправдано осудени лица  

464940 Трансфери при пензионирање  

464990 Други трансфери  

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 10.700.000.00 

480 КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ 200.000.00 

480140 Купување на информатичка опрема компјутери  

480 мебел 500.000.00 

486 КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА 10.000.000.00 

4861110 Купување на моторни возила  

 ВКУПНО РАСХОДИ 90.470.000.00 

 

 

Меѓународна соработка 
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Државниот просветен инспекторат ќе соработува со Државниот  просветен 
инспекторат од Шкотска, со чија помош и соработка ќе се подобруваат Индикаторите 
за квалитет за работа на училиштата .  

Ке се продолжи соработката со УСАИД, УНИЦЕФ, ОБСЕ како и со други 
инсптитуции на меѓународно ниво,  со цел осовременување и подобрување на 
работата на инспекторатот. 

 

Други активности на инспекциската служба 
 
1. Државниот просветен инспекторат во основните и средните училишта во 

текот на 2021 година ќе спроведе Интегрална евалауција со цел, заедничко 
подобрување на квалитетот на образованието согласно Годишната програма и 
Годишниот план  за работа на Државниот просветен инспекторат за 2021 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 ,30/2016 и 64/2018 година), Прирачникот за интегрална евалуација на 
училиштата и Индикаторите за квалитет на работата на училиштата.  

При интегралната евалуација Државниот просветен инспекторат оценува 
квалитет  на воспитно-образовниот процес во воспитно образовните установи.Се 
следат и евалуираат  седумте подрачја и тоа :наставни планови и програми, постигања 
на учениците, настава и учење, поддршка на учениците, училишна клима, ресурси и 
раководење и управување.  

Интегралната евалуација е посебен надзор кој се спроведува во три фази . 
Во текот на 2021 година е планирано да се реализираат 106 интегрални 

евалауции во основните и средните училишта како и отворени граѓански универзитети 
за доживотно учењее каде што истата е извршена пред три години.  

-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.   

Во текот на 2021 година контролни инспекциски надзори ќе се извршат во 
училишта кадешто е направена Интегрална евалуација пред шест месеци согласно 
Правилникот за вршење на инспекциски надзор.  

2. Изготвување на информации до Владата на Република Северна 
Македонија  и до Министерство за образование и наука по одредени клучи точки 

3. Обезбедување на возила за мобилност на инспекторите  
4. Подобрување на просторни услови за работа  
5. Обезбедување на  материјално–технички средства  
6. Воспоставување на систем за развој на кариерата, вклучувајки и 

критериуми за унапредување . 
7. Учество во комисија за трансформација на работен однос 
8. Учество  во комисија за верификација на дејност за формално и 

неформално образование 
9. Соработка со МОН 
10. Соработка со БРО; ЦСОО; ЦОВ 
11. Соработка со Инспекциски совет 
12. Соработка со општини 
13. Соработка со Државни инспекторати и др. 
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