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Во согласност со член 50, став (1) од Законот за инспекциски надзор (“Службен 
весник на Република Северна Македонија“ број 102/2019) , ВД директорот на 
Државниот просветен инспекторат, донесува Годишен план за индивидуално стручно 
усовршување и обука на секој инспектор за 2021 година. 

Со донесување на Законот за инспекциски надзр е воспоставен целосно нов 
систем за развој и управување со инспекторите во инспекциските служби за централно 
ниво, со кои закони инспкеторот има право и должност континуирано професионално и 
стручно да се усовршува и обучува, во согласност со потребите на инспекциската 
служба во која е вработен, преку генерички специјализирани обуки. 

Годишната програма за генерички обуки на инспекторите за 2021 година е 
изготвен од страна на Инспекциски совет (член 49 став (3) од Законот за инспекциски 
надзор), со арх.број 01-712/2 од 10.09.2020 година, користејќи ги наодите и препораките 
изнесени во Анализата на потребите за генерални обуки на инспекциските служби. 

За спроведување на Годишната програма за генерички обуки на инспекторите за 
2021 година се воспоставува внатрешна организациска единица за поддршка на 
обуките на инспекторите од инспекциските служби. 

Специјализираните обуки за инспекторите и средствата за нивна реализација, 
Државниот просветен инспекторат ги обезбедува од сопствен буџет и преку донациски 
средства.  

Со Годишниот план за индивидулано стручно усовршување и обука на секој 
инспектор за 2021 година се опишуваат областите и темите за обуките, целите кои 
треба да се постигнат, целните групи на учесниците, изворите на финансирање на 
обуките, како и начинот и времетраењето на реализацијата на обуките. 

 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА 

Главна цел на Годишниот план за индивидулано стручно усовршување и обука 
на секој инспектор за 2021 година, е надградување на основните компетенции и 
вештини на инспекторите, со што ќе се овозможи постигнување на високи перформанси 
и помош во нивниот професионален развој. 

1.Општи цели вклучуваат: 

- Развивање и стекнување знаења за новитетите во законска рамка за 
инспекциски надзор, 

- Унапредување на вештините за професионално однесување при извршување 
на инспекциски надзор,  

- Изградба на личниот интегритет на инспекторите и 
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- Подобрување на вештините поврзани со инпекциски надзор. 

2. Посебни (специфични) цели вклучуваат: 

- Целосна контрола во имплементирањето на материјалните закони во 
практиката доверени во надлежност на соодветните инспкетори, применувајќи при тоа 
соодветни процедури пропишани со пропратните прописи наведени во програмата. 

Целна група 

- Според својот делокруг на работа учесници на обуките ќе бидат Државните 
просветни инспектори. 

Реализацијата на Годишниот план ќе обезбеди нспекторите да се стекнат со нови и 
современи знаења и вештини, кои се од суштествено значење за нивната работа и 
значително ќе придонесат за подобрување на меѓусебната соработка и комуникација. 

 

ОБЛАСТИ И ТЕМИ ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ И ОБУКА НА ДРЖАВНИТЕ ПРОСВЕТНИ  

ИНСПЕКТОРИ 

Годишниот план опфаќа поевќе теми за стекнување знаење и вештини, 
распоредени во неколку области, според делокругот на надлежности што се утврдени 
согласно одредбиTе на материјалните закони по кои постапуваат државните просветни  
инспектори. 

I – Специјализирани обуки за Државни просветни инпектори: 

Тема 1.1 – Начела и организација, права, обврски и овластувања на инспекторите и 
прекршочни одредби  (Закон за основно образование, Закон за наставници и стручни 
соработници во основно и средно образовани) 

-3 часа предавања и вежби 

Тема 1.2 – Начела и организација, права, обврски и овластувања на инспекторите и 
прекршочни одредби  (Закон за средно образование, Закон за средно стручно 
образование) 

-3 часа предавања и вежби 

Тема 1.3 – Начела и организација, права, обврски и овластувања на инспекторите и 
прекршочни одредби  (Закон за високо образование ,Закон за научно истражувачка 
дејност) 

-3 часа предавања и вежби 
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Тема 1.4 – Начела и организација, права, обврски и овластувања на инспекторите и 
прекршочни одредби  (Закон за студенски стандард, Закон за ученички стандард) 

-3 часа предавања и вежби 

Тема 1.5 – Начела и организација, права, обврски и овластувања на инспекторите и 
прекршочни одредби  (Закон за заштита на децата) 

-3 часа предавања и вежби 

Тема 1.6– Начела и организација, права, обврски и овластувања на инспекторите и 
прекршочни одредби  (Закон за просветна инспекција) 

-3 часа предавања и вежби 

Тема 1.7– Начела и организација, права, обврски и овластувања на инспекторите и 
прекршочни одредби  (Закон за просветна инспекција) 

-3 часа предавања и вежби 

Тема 1.8– Интегрална евалуација  (Закон за просветна инспекција, Индикатори за 
квалитет на работа на училиштата) 

-3 часа предавања и вежби 

 

I I – Генерички обуки за Државни просветни инпектори 

Во соглсност со член 50 став2 од Законот за инспекциси надзор(„Сл весник на РСМ“ 
број 102/2019 година), во Годишниот план за индувидуално и стручно усовршување и 
обука за секој инспектор посебна за 2021 година,се вклучени најмалку три генерички 
обуки од Годишната програма за генерички обуки за инспекторите за 2021 година 
изработена од страна на Инспекцискиот совет (чкен 49став(2) од Законот за 
инспекциски надзор („Сл.весник на РСМ“број 102/2019година) со архивски број 01-712/2  
од 10.09.2020 година,користејќи  ги наодите и препораките изнесени во Анализата на 
потребите на генерални обуки на инспекциските служби  за 2021 година. 

За таа цел , конкретни области и теми кои се идентификувани како слаби точки при 
постапувањето на инспекторите и нивната улога за извршување на квалитетни цели од 
Годишната програна на генерички обуки се одбрани следните области и теми: 

ОБЛАСТ 1 :ЗАКОНОДАВСТВО 

Тема 1.2 Инспекциски надзор (Упатство за начинот на спроведување на инспекциски 
надзор од Законот за инспекциски надзор) 
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Тема   1.3   Начела и организација, постапки, одговорност и санкции (Закон за 
прекршоци) 

ОБЛАСТ 2 :ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЛИЧНИ КАПАЦИТЕТИ 

Тема 2.1.  Компјутерска обработка на текст 

Тема 2.2   Компјутерска обработка и табеларни пресметки 

 

Бр. Област/Тема 

Број 
на 

часов
и 

 
Број  
на 
инспектори 

Временски распоред 

on-line 
во „живо“ 

on-line 
самостојно 

учење 

Област 1 – Законодавство 

Тема 
1.2 

Инспекциски надзор (Закон за инспекциски надзор и 
Упатство за начинот на спроведување на 
инспекциски надзор) 

12 
60 

X 
јануари-

март 

Тема 
1.3 

Начела и организациј,постапки,одговорности и 
санкции(Закон за прекршоци) 

6 
60 

X април-мај 

Област 2 – Зајакнување на лични капацитети 

Тема 
2.1 

Компјутерска обработка на текст 6 
6 

X 
јуни -
август 

Тема 
2
.
2 

Компјутерска обработка и табеларни пресметки 6 

54 

X 
септемвеи
-ноември 

 

ПРИЧИНИ ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ ОБУКИ 

Со Законот за инспекциски надзор е утврдено дека Инспекцискиот совет и 
инспекциската служба ќе “воспоставува и одржува систем на стручно усовршување и 
обука на инспекторите во инспекциските служби...“, а последователно ќе се донесува 
“Годишната програма за генерички обуки на инспекторите“ и “Годишен план за 
индивидуално и стручно усовршување и обука на секој инспектор”. 

           Главната причина за обучување на инспекторите е потребата од зајакнување на 
капацитетите на државната администрација за доследно спроведување на законските 
прописи во Република Северна Македонија, како еден од клучните предуслови во 
евроинтегративните процеси на државата. 

          Предвидените области и теми за обука на инспекторите се резутат на Анализата 
на потребите за генерални и стручни усовршувања и обуки, со која се идентификувани 
најрелевантните и потребни теми за обука, но и најефикасните методи за 
спроведување на обуките за инспекциската служба. 
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          Стратешки основи за управување, координација и развој на човековите ресурси 

со практични и релевантни показатели за расположливите професионални потенцијали, 

способности и можности во Државниот Пазарен Инспекторат е соодветно јакнење и 

развивање преку обука и стручно усовршување за да врши организирани, ефикасни, 

квалитетни, функционални инспекциски надзори од соодветната област на делување 

на територијата на Република Северна Македонија, стручно оспособување и 

усовршување на своите вработени, зајакнување на владеењето на правото.  

 

ФИНАНСИРАЊЕ 

Финансирањето на спроведувањето на Годишниот план за индивидуално стручно  

усовршување и обука на секој инспектор за 2021 година, ќе се организира со средства 

од Буџетот на Република Северна Македонија, наменски предвидени и распределени 

во буџетот на Државниот просветен инспекторат, како и други извори вклучувајќи 

донации од меѓународни институции кои тековно ќе бидат обезбедени. 

Финансирањето на спроведувањето на Годишната програма за генерички обуки 

на инспекторите за 2021 година ќе се организира со средства од буџетот на 

Инспекцискиот Совет, додека пак специјализираните обуки, Државниот 

просветенинспекторат ги реализира со помош на донациски средства. 

 

НАЧИН И ВРЕМЕТРЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Поради здравствените и епидемиолошки услови кои ги наметнува состојбата со 

вирусот COVID 19, класичниот начин на оргнизирање на обуки во училница, нема да се 

користи во текот на 2021 година. Согласно наведеното обуките на секој инспектор ќе се 

реализираат со користење на електорнска платформа за учење, која овозможува два 

начини за on-line учење: 

- on-line учење во „живо“ и 

- on-line обука преку самостојно учење 

Планот за обука ќе се реализират односно обуките ќе бидат изведувани од 

административни службеници, вклучувајќи искусни инспектори од раководните нивоа 

како и од надворешни стручни лица кои треба да поседуваат соодветно искуство и 

знаење за модулот/ темата на обуката. Обучувачите треба да поседуваат 

професионални квалитети во смисла на репертоар на методи и техники на обука, да 

бидат организирани и систематични, да умеат да ги користат техничките средства кои 

се отребни, со силни вештини за комуникација, емпатија, толеранција, почитување на 
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различностите и да поседуваат знаење и вештини за користење на електронска 

платформа за учење. 

Воспоставувањето на ефективен и ефикасен систем на обука бара јасна 

распределба на функции, задачи и ресурси поврзани со обуките. 

Директорот на Државниот просветен инспекторат ја одобрува обуката и ќе врши 

надзор над нејзината имплементација, одобрува интерни акти поврзани со обуката, 

номинира обучувачи од редот на вработените (од раководните нивоа и искусни 

инспектори од други нивоа), по потреба ангажира предавачи надвор од инспекторатот и 

идентификува можните извори на финансирање кои се неопходни за да се 

имплементираат обуките. 

Обучувачот изготвува нацрт пропис на обука, ги идентификува целните групи 

(почетници и инспектори на кои им е потребно обновување на знаењето) го организира 

процесот на обука, изработува годишен план за обука и врши мониторинг на нивната 

имплементација, спроведува редовни анализи на потребите од обуката, обезбедува 

соодветна литература за целите на обуката. 

Обуките кои ќе бидат организирани преку електронска платформа во „живо“ и преку 
самостојно учење ќе се спроведуваат во две сесии со вкупно времетраење од 120-135 
минути, односно по три училишни часа во еден работен ден.  

 
Вкупното времетраење за спроведување на Годишната обука ќе зависи од 

здравствените и епидемиолошки услови кои ги наметнува состојбата со вирусот COVID 

19, и поради тоа нема да може точно да се предвиди потребното време за обуките 

организирани во училница. 

Оценувањето на успешноста во следењето на обуката ќе се обезбедува со 

завршни квизови а за успешно завршена обука ќе се смета доколку инспекторот точно 

одговори на најмалку две третини од поставените прашања во квизот. 

Секоја Тема од Годишната програма ќе биде детално разработена со План за 

обука кој ќе содржи: 

- Назив на темата и вкупен број на часови 

- Конкретни цели на темата 

- Дидактички забелешки 

- Методи на обучување и активности за учење 

 Активности на инспекторот 

 Активности на обучувачот 
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Литературата која ќе се користи на обуките се делови од горенаведените 

законски прописи, како и компјутерски програми, симулатори и друга потребна опрема. 

Во текот на обуката ќе се употребат следните методи и техники: 

 Дискусија и разговор 

 Номинално – групна работа 

 Интернет пребарувања 

 Power Point презентации 

 Други софистицирани техники 

Реализацијата на Годишната прог ма за генерички обуки на инспекторите го 

организира и спроведува Инспекцискиот Совет и ќе се реализира со користење на 

новата електорнска платформа за учење, која овозможува два начини за On-line учење 

:  

1. Во „живо“ 

2. Преку самостојно учење 

 

ПРИЛОГ КОН ПЛАНОТ 

Во Табела бр. 1 на прегледен начин е прикажана содржината на програмата, 

времетраењето на темите и временскиот распоред за нивно реализирање . 

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ОБУКИ 
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1.  Закон за основно 
образование 

 Закон за наставници 
и СС во ООиСО 

 

6 часа 54 

 
 
I квартал од 2021 
година 

 

ДПИ 
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2.  Закон за средно 
образование 

 Закон за средно 
стручно образование 

6 часа 54 

 
 
I квартал од 2021 
година 

 

ДПИ 

3.  Закон за високо 
образование 

 Закон за 
научноистражувачка 
дејност 

6 часа 6 

 
 
II квартал од 2021 
година 

 

ДПИ 

4.  Закон за студенски 
стандард 

 Закон за ученички 
стандард 

6 часа 60 

 
 
II квартал од 2021 
година 

 

ДПИ 

.5  Закон за заштита на 
децата 

3часа 54 

 
 
III квартал од 2021 
година 

 

ДПИ 

6  Закон за просветна 
инспекција 

 Интегрална 
евалуација 

6 часа 54 

 
IV квартал од 2021 
година 

 

ДПИ 
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