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Врз основа на член 32 став (4) од Законот за инспекциски надзор („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.102/19) и во согласност со Правилникот 

за елементите на проценка на ризикот, како и зачестеноста на спроведувањето на 

инспекцискиот надзор врз основа на проценката за ризик („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.247/19), а во врска со мислењето на 

Инспекцискиот совет за усогласеност бр. -------- од дд.мм.гггг година,директоротна 

Државниот инспекторат.../раководителотна инспекциската служба...,донесе 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ПРИ ПЛАНИРАЊЕ НА 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОРИ 

 

1. Општи одредби 

Со Методологијата за проценка на ризик при планирање на инспекциски надзори 

во воспитно-образовните институции (во понатамошниот текст “Методологија”)се 

пропишува начинот на проценка на ризик, преку идентификација на специфичните 

ризици во надлежност на контролата од страна на ДПИ и мерењето на степенот на 

ризиците,  а со цел ефективно и рационално планирање на обемот и зачестеноста на 

надзорот над субјектите во областа на воспитно-образовниот процес. 

Оваа методологија се однесува на сите субјекти кои се предмет на инспекциски 

надзор, а се применува од инспекторите од Државниот просветен инспекторат.  

 

1.1 Поим за ризик 

Ризик е настан кој може да случи во иднина и да нанесе штетни последици. 

Главни елементи на ризикот се штетната последица и веројатноста од случување на 

штетниот настан во иднина. 

Ризиците според видот на штетите можат да се групираат на: 

1. загрозување на некое добро, во смисла на негово оштетување или 

уништување  

2. ограничување, односно спречување или попречување на остварување на 

некое право или интерес на некое физичко и/или правно лице 

3. загрозување на животната средина 

4. загрозување на здравјето на луѓето  

 

1.1.1 Цели и начин на управување со ризиците 

Инспекцискиот Орган има ограничени ресурси и ограничена можност за надзор, 

контрола и увид во работењето на субјектите кои се под надзор. Од тие причини 

ресурсите кои се на располагање се насочени кон спречување на настани кои би 

предизвикале најголеми штети, а преку откривање и управување со ризиците. 

Управувањето со ризици ќе значи идентификација на сите релевантни ризици кај 

субјектите под надзор,нивно мерење, (градација), приоритетизацијаи контрола. 

Идентификацијата и мерењето на ризиците се врши преку прибирање на 

релевантни податоци, нивно систематизирање, обработка и анализа. Градацијата на  

ризиците, изработена врз база на анализа на податоците е основен критериум при 

планирањето на надзорите. Плановите за надзор ќе ги насочат и приоритетизираат 

инспекциските активности со цел заштитување од најштетните последици. 
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Зачестеноста на инспекциските надзори и ангажираните ресурси ќе бидат 

пропорционални со нивото на ризик и активностите на надзорот ќе да бидат насочени 

кон намалување на реалниот ризик наметнат со неправилностите во работата кај 

субјектите под надзор. 

Планот за инспекциски надзор е важна алатка во управувањето со надзорот, 

бидејќи ги распоредуваограничените ресурси на инспекцискиот орган со цел да 

постигне максимални ефекти во спречувањето на неправилностите и минимизирање на 

штетите. Изработката на планот е во најголем дел заснована врз проценката на 

ризиците. Квалитетот на планот е во директна корелација со квалитетот на проценката 

на ризиците. 

Начинот на управување со ризиците претставува еден циркуларен процес кој ги 

содржи следните елементи: анализа на ризиците, утврдување и проценка на ризиците, 

постапување по ризиците и следење и известување. 

 

 

 
 

a) Анализата подразбира идентификација на видот на ризиците кои се појавуваат кај 

секој посебен вид на субјект под надзор, кој ќе зависи од самата природа на 

дејноста и активностите на субјектот. 

b) Во фазата на утврдување и проценка,се врши идентификација и предвидување на 

можните штетни последици кои можат да се предизвикаат со дејноста на 

субјектот под надзор и на кого точно се однесуваат штетните последици, т.е. кој 

би можел да трпи штетни последици. Проценката на ризиците се врши врз база на 

тежината и веројатноста за случување на штетните последици.  

c) Постапување е фаза каде се применува планот и се извршуваат надзорите. Во оваа 

фаза постојано да се следи и споредува превиденото и реалното сценарио за да се 

утврди реалноста на проценката и доколку се воочи дека проценката не е 

соодветна или дека настанеле други настани кои влијаат на ризиците, веднаш 

треба да се направи повторна проценка на ризиците според новонастанатата 

ситуација. 

Анализа

Утврдување 
и проценка

Постапување

Следење и 
известување
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d) Следење и известување е фазата во која се следи успешноста на проценката на 

планот и ризиците, каде се споредуваат резултатите од надзорите и се врши 

проценка на самата методологија на проценка на ризик, начинот на утврдување и 

мерење на ризиците и доколку е потребно се врши соодветна корекција. Ова е 

фаза за прибирање и анализа на научени лекции од минатиот период и нивно 

преточување во нови решенија кои придонесуваат за одбегнување на претходните 

грешки. 

 

 

1.2 Правен основ 

 Согласно Законот за просветна инспекција, Државниот просветен инспекторат 

врши инспекциски надзор над квалитетот на образовниот процес и ефективноста на 

работата на воспитно-образовните установи, како и надзор над примената на законите, 

другите прописи и општи акти од областа на образованието.  

Инспекциски надзор се врши во следните воспитно-образовни установи: детските 

градинки,основните и средните училишта, установите за образование на возрасни, 

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

ученичките и студентските домови и отворените граѓански универзитети.  

Во високо-образовните и научните установи, инспекциски надзор се врши над 

примената на законите со кои се уредува високообразовната и научната дејност. 

 

1.2.1 Закони и подзаконски акти по кои постапува инспекциската служба 

 Списокот на законите и подзаконските акти по кои постапува инспекциската 

служба се дадени во анекс 1 на овој Правилник. 

Списокот на овластувањата на инспекторатот се дадени во Анекс 2 на овој 

Правилник 

 

МИСИЈА на Државен просветен инспекторат 

Мерење и подобрување на квалитетот на воспитно-образовниот процес во 

основно, средно 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. 

 

2. Методолошки пристап за процена на ризици според ЗИН 

 

Штетните последици можат да произлезат од неприменување, односно погрешно 

или недоволно применување на прописите од страна на субјектите врз кои Државниот 

просветен инспекторат врши инспекциски надзор. 

Со неприменување, односно погрешно или недоволно применување на прописите 

може да дојде до: (избришете ако некоја последица е несоодветна за ДИП/други инсп.) 

 загрозување на некое добро, во смисла на негово оштетување или уништување  

 ограничување, односно спречување или попречување на остварување на некое 

право или интерес на некое физичко и/или правно лице 

 загрозување на животната средина 

 загрозување на здравјето на луѓето  
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Согласно овој Правилник, проценката на ризиците во делокругот на 

надлежностите на ДИП, се врши врз база на анализа на постоечката состојба од аспект 

на работење на субјектите кои се предмет на инспекциски надзор и врз база на 

извршените инспекциски надзори во изминатите години.  

Со анализата се врши проценка на ризиците и последиците произлезени од 

неприменување, односно погрешно или недоволно применување на прописите од 

страна на субјектите врз кои Државниот просветен инспекторат врши инспекциски 

надзор.  

Проценката се врши врз основа на стекнатото искуство при долгогодишното 

вршење на инспекциски надзор (инспектирање на одредени субјекти) во минатото, во 

областите за кои е надлежен инспекторатот, законската и подзаконската регулатива, 

изворите на информации и податоци за идентификување, претставки, пријави, дојави 

од правни и физички лица, бесплатниот телефонски број, информации од здруженија, 

медиуми, заклучоци на Владата на Република Северна Македонија, врз основа на 

добиените резултати од различни мониторинг програми, информации од други 

надлежни инспекторати и сл.  

Доколку се сменат околностите врз основа на кои е направена проценката на  

ризикот, инспекциската служба ќе изврши ревизија на проценката на ризикот, која ќе 

бидеземена предвид при подготвувањето на плановите за работа на инспекциската  

служба. 

Проценката на ризикја вршат искусни и обученилица кои според 

систематизацијата на ДПИ имаат таков опис на работното место и се задолжени за 

управување со ризиците, или во недостаток на такво работно место или функција, се 

формира посебен тимво рамки на ДИП. Тимот за проценка на ризик се именува од 

страна на Директорот на ДИП. Лицата задолжени за вршење на проценка на ризикот 

изготвуваат Извештај за извршена проценка на ризик за следната година најдоцна до 

(датум) секоја година. Лицата за вршење на проценка на ризик одговараат пред 

Директорот на ПДИ. Извештајот за извршена проценка на ризик е задолжителен 

документ при изготвувањето на Годишна програма за работа на Државен просветен 

инспекторат и се изготвува врз база на овој Правилник. 

 

 

2.1 Идентификување на ризиците/ризични области согласно делокругот на 

работењето на Државниот просветен инспекторат 

 

Опис на субјекти под надзор во надлежност на инспекторатот:  

Прво се дава преглед на области во кои се прави надзор и се дефинираатвидови 

групи на субјекти под надзор. 

Областите и групите на субјекти каде Просветен инспекторат врши надзор и  

областите на ризик се: 

Области Групи субјекти 

Воспитно-образовна 

дејност 

1. Градинки (јавни и приватни) 

2. Основни училишта (подгрупи: музички училишта, за деца 

со посебни образовни потреби- заводи) 

3. Средни училишта (јавни и приватни) 

4. Отворени граѓански (работнички) универзитети 

5. Ученички домови: за основно и средно образование 
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Високо образование и 

научни дејности 

Факултети, универзитети, научни институции (јавни и 

приватни) 

Сместувачкa дејност Студентски домови 

 

Основните статистики за субјектите под надзор се дадени во Анекс 3 на овој 

Правилник и тие се ажурираат секоја година според актуелната ситуација. 

 

За секоја област и одделен вид на група на субјекти под надзор наведете: 

 

Образовно воспитна област - ГРАДИНКИТЕ 

 (Опис на нивната дејност и опис на видот на услуги кои ги обезбедуваат) 

Градинките се воспитно-образовни установи кои вршати згрижување на 

деца од 0-6 години. На децата, согласно нивната возраст, им се 

обезбедуваат два вида основни услуги а тоа се воспитно-образовниуслуги, 

кои се вршат од страна на лиценцирани воспитувачи во градинките и 

згрижувачка услуга од страна на згрижувачите. ДПИ е надлежна за 

контрола на воспитно-образовниот процес во градинките, како во 

државните така и приватните. Освен воспитно-образовни услуги, под 

надзор на ДПИ се и безбедноста на децата.  

Основен ризик за децата во градинките е недоволно совладана програма за РДР 

(ран детски развој) 

 Број на субјекти над кои се врши надзор (по одделни видови на субјекти- 

табела со статистики на бројот на субјекти и други релевантни 

податоци – број на вработени, број на корисници на услугите и сл.), 

Според обемот на опфатот на децата во градинките тој се движи од 70 во 

најмалите до 700 во најголемите (кои најчесто се распоредени на неколку 

локации - клонови). 

 Опис на корисниците на услугите за кои ги обезбедуваат (целни групи) за 

секој одделен вид на субјекти.  

Целна група на градинките се децата од 0-6 години, кои се распоредени по 

возрасни групи во градинките.Наведете ги групите?? 

 Линкови до интернет адреси каде можат да се најдат листи на 

субјектите под надзор (доколку такви постојат) (во случајов листа на 

универзитети, средни училишта, градинки и други субјекти под 

надлежноста на инспекторатот) 

Список на градинките во РМ – вкупно 89: 

o Јавни установи детски градинки – вкупно 57 јавни градинки 

o Приватни детски градинки – вкупно 26 приватни градинки 

o Детски градинки организирани како организациони единици во 

состав на правни лица, високообразовна установа и приватно 

училиште –вкупно 6градинки во фирми 

 

ОСНОВНИ и СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

Вршат воспитно-образовнадејност на децата од училишна возраст. 

362 ОУ - Основни училишта во кои што спаѓаат и посебни музички основни 

училишта и ОУ за деца со посебни образовни потреби (заводи)  

http://www.mtsp.gov.mk/content/xslx/adresari/18-19/2019/17,1-Adresar%20na%20JOUDG.xls
http://www.mtsp.gov.mk/content/xslx/adresari/18-19/6.12_Adresar%20PDG.xls
http://www.mtsp.gov.mk/content/xslx/adresari/3.11_adresar_gradinki_sostav_pravnilica.xls
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80/%D0%98%D0%88%D0%9A/19_Registar_Osnovni_ucilista.xlsx
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108 средни училишта - Средни училишта 

 

Основен ризик е квалитетот на постигнувањата на учениците во 

основните и средни училишта. 

 

УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ 

Ученички домови се установи каде се сместуваат децата и каде покрај 

сместувачки функција се обавува и воспитна функција преку воспитувачите. 

Ученички домови се поделени според видот на учениците кои с е сместени во нив 

на домови за ученици од основни и ученици за средни училишта.  

Линк??? 

Основен ризик е квалитет на сместувањето и квалитет на воспитниот 

процес. 

 

РАБОТНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТИ - отворени граѓански универзитети 

Приватни и јавни установи кои вршат образовна дејност на возрасни. 

Основен ризик е квалитет на образованието на возрасните. 

 

2.2 Елементи на процена на ризик 

Степен на ризик е производ на тежина на последиците од ризикот и веројатноста 

за настанување на штетниот настан кој ќе предизвика штетни последици. (тежина  х 

веројатност). 

Елементи за проценка на ризик се: 

1. Тежината на штетните последици, и  

2. Веројатноста за случување на штетните последици. 

 

2.2.1 Тежина на штетните последици 

Елементи на тежината на штетните последици се: 

 Природа на штетните последици 

 Обем на штетните последици 

 

2.2.1.1 Природа на штетни последици  

Природата на штетните последици произлегува од видот на дејноста на субјектот 

на надзор односно активностите кои ги презема или овластувањата кои ги врши  во 

рамките на своето работење. 

Штетните последици кои се можни како последица од работењето на субјектите 

под надзор. Во табелата подолу се дадени видови на субјекти под надзор , области на 

штетени последици и критериуми според кои ќе се мери ризикот: 

За секој вид на субјект под надзор се прави одделна проценка на ризик. Доколку 

повеќе видови субјекти кои припаѓаат во една иста група имаат исти карактеристики, 

http://www.mon.gov.mk/images/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80/%D0%98%D0%88%D0%9A/19_Registar_Sredni_ucilista.xlsx
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слична дејност и слична природа на ризици, се прави проценка на ризик по група на 

субјекти под надзор. 

 За секој вид на субјект се определуваат области на ризик и за секоја област се 

утврдуваат критериуми според кои ќе се мери ризикот. Са секој критериум се 

дефинираат прецизни индикатори според кои ќе се мери проценетата вредност на 

ризикот.  

За секоја област на штетни последици се утврдува вкупен број на бодови кои се 

распределуваат на параметрите согласно нивната важност при утврдување на ризик.  

Вкупниот број на бодови за една област е еднаков на збирот на можни бодови на сите 

параметри за таа област. За утврдување на степен на ризик според скалата низок, 

среден и висок ризик се користат вредностите од избраните индикатори.  

 

2.2.1.2 Обем на штетни последици 

Обемот на штетните последици кој произлегува од опфатот на дејноста на 

субјектот под надзор - воспитно-образовниот процес односно услугата која се дава од 

страна на субјектот на надзор. Субјектите се поделени во три групи со мал, среден и 

висок степен на ризик. За секоја одделен вид на субјекти под надзор се определени 

соодветни критериуми за степенот на ризик. 

Обемот на штетните последици се утврдува врз база на број на корисници на 

услугите на установите, како и број на вработените. Кај високото образование и 

научните институти обемот зависи од бројот на наставно-научниот кадар. 

 

2.2.2 Веројатност на случување на штетни последици 

Веројатноста за случување на штетни последици се проценува врз основа на 

определени критериуми. 

Вредностите на критериумите за процена на веројатноста за случување на 

штетните последици се искажуваат во бодови, така да за секој критериум се доделуваа 

определен број на бодови.  

При процена на ризик, за секој критериум треба да се утврди број на бодови  кои 

се собираат и се добива вкупна нумеричка вредност која се дефинира дали спаѓа во 

мал, среден или висок ризик. 

Утврдување на елементот веројатност за настанување на штетни последици 

севрши преку мерење на следните пет специфични елементи: 

 

2.2.2.1 Претходната работа и постапување на субјектот на инспекциски надзор, 

вклучувајќи ја и последната утврдена состојба на законитост и безбедност во неговото 

работење и постапување, при што се утврдува каква е историјата на најдени 

неусогласености, прекршоци или кривични пријави, вид и број на изречени мерки 

против субјектот. 

 

2.2.2.2 Стандарди и другите стандардизациски документи кои ја сочинуваат 

националната стандардизација, како и правилата на добра практика кои ги применува 
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субјектот на инспекциски надзор. Дали субјектот има воведени релевантни стандарди, 

врши редовна ресертификација. 

Сите воспитно-образовниустанови, приватни и јавни се должни да поседуваат 

стандардни документи, статути, договори со вработени, процедури за работа, програми 

за работа, квалификуван раководен и наставен кадар, извештаи, редовна евиденција за 

наставата и сите други релевантни активности. 

 

2.2.2.3 Системите за управување и внатрешен надзор на работењето на субјектот на 

инспекциски надзор. Дали субјектот има развиени пишани процедури за  

работасопствена внатрешна контрола на работењето, задолжени лица за контрола, 

редовна евиденција и записници и сл. 

Во сите установи треба да постои систем и задолжени лица за следење на квалитетот 

на воспитно-образовниот процес, начин на избор и именувања во наставно-научни 

звања, квалитет на сместување во учесничките и студентските домови. 

 

2.2.2.4 Состојбата во областа во која се врши дејноста и предвидувањата за идните 

движења во таа област, трендови, компаративна состојба со слични земји, добри 

пракси од други земји. 

Воспитно-образовниот процес во земјата, како и високото образование и научната 

работа се одвиваат според меѓународните стандарди???, Трендовите во најразвиените 

земји се во насока на :........................................................................ посебно за секој вид, 

градинки, ОУ, средни факултети??? 

 

2.2.2.5 Внатрешните и надворешните стручни, технички, технолошки и финансиски 

капацитети на субјектот на инспекциски надзор. 

Опис на квалификациона структура на субјектите, квалитет на наставен кадар, 

опременост на субјектите, вработеност, квалитет на раководење и сл. 

 

2.3 Утврдување на критериуми и параметри/индикатори и нивно вреднување 

Секој ризик се мери според утврдени критериуми и индикатори. Критериумите се 

директно поврзани со ризикот и претставуваат показател преку што или преку која 

дејност на субјектот се определува висината на ризикот. 

Индикаторите се опции кои подетално ги дефинираат критериумите и 

предвидуваат конкретни степени на квалитетот или обемот на одреден критериум. Се 

определува онолкав број на индикатори кој реално може да ја прикаже состојбата на 

одредениот критериум. За секој индикатор се доделува определен број на бодови. 

Бројот на бодови се утврдува од страна на стручните лица во инспекторатот кои преку 

распоредот на бодовите вршат рангирање на важноста на ризикот. Доделениот повисок 

број на бодови претставува и повисок степен на ризик. 

По утврдувањето на бодовите за секој ризик и критериум, се собираат бодовите 

на природата и обемот на штетната последица и според матрицата се утврдува степен 

на ризикот. Исто така, се доделуваат бодовите и за веројатноста за настанување на 

штетниот настан и се утврдува степен на ризикот кој се става во матрицата на ризици,  
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2.4 Утврдување на степенот на ризик 

Секој од утврдените ризици во оваа методологија опфаќа 3 степени на ризик, и тоа:  

 Ниво 1 – низок степен на ризик 

 Ниво 2 -  среден степен на ризик 

 Ниво 3 – висок степен на ризик 

2.4.1. Вреднување на степенот на основните елементи на ризик 

Степенот на ризик се утврдува врз основа на матрицата на ризици 3x3, на чија 

хоризонтална оска се нанесуваат вредностите за степенот на тежината на штетните 

последици, а на вертикалната оска се нанесуваат вредностите за степенот на 

веројатноста за случување на штетните последици.  

За потребите на матрицата 3x3, вкупните нумерички вредности на тежината на 

штетните последици и веројатноста за случување на штетните последици се сведуваат 

во опсег 1-3, односно се утврдуваат како степени и изнесуваат: 

- 1 - низок  

- 2 - среден и 

- 3 - висок  

Вредноста на проценетиот степен на ризик се добива со множење на 

нумеричките вредности на степените на тежината на штетните последици и 

веројатноста за случување на штетни последици може да изнесува:  

 1 или 2 - низок степен на ризик, 

 3 или 4 - среден степен на ризик и  

 6 или 9 - висок степен на ризик 
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Во продолжение се дадени примери како треба да изгледа табелата на ризици за 

секоја инспекциска служба. На крајот на овој документ, во анексброј 4, е даден и 

пример за пресметка на ризик според претпоставени вредности за еден субјект. 

 
Во рамки на надлежностите на Државен просветен инспекторат дефинирани се следните главни области на 

дејности, каде се дефинирани групи на субјекти под надзор.  

За секоја група на субјекти под надзор треба да се направи посебна процена на ризици.  

 

Области на дејности Групи субјекти во дејноста 

А. Воспитно-образовна дејност 1. Градинки (јавни и приватни) 

2. Основни училишта (подгрупи: музички училишта, 

ОУ за деца со посебни образовни потреби- заводи) 

3. Средни училишта (јавни и приватни) 

4. Отворени граѓански (работнички) универзитети  

5. Ученички домови: за основно и средно образование 

Б. Високо образование и научни дејности 1. Факултети, универзитети, научни институции (јавни 

и приватни) 

В. Сместувачкa дејност 1. Студентски домови 
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ОБЛАСТ - А 

Воспитно-образовна дејност 

 

ГРУПИ  

 

А 1 – Градинки 

А 2 – Основни/средни  училишта 
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ОБЛАСТ  

А. Воспитно-образовна 

ГРУПА 

А.1 Градинки 

БОДОВИ 

РИЗИК бр. 1 

 

Недоволно совладување на програмата за РДР на децата во градинките  

1. Основен елемент 

 

ТЕЖИНА НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ 150 

1.1 Специфичен 

елемент 

ПРИРОДА НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ 100 

1.1.1 Критериум Процент на целосна совладаност на програмата 100 

Индикатори 

Под 70% 100 

од 71-80% 50 

од 81-90% 35 

од 91-100% 15 

1.2 Специфичен 

елемент 

ОБЕМ НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ 50 

1.2.1 Критериум Број на запишани деца во градинка 50 

Индикатори 

Голема градинка = над 350 50 

Средна градинка = од 151 до 350 30 

Мала градинка = до 150 деца 10 

2. Основен елемент 

 

ВЕРОЈАТНОСТ ЗА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ 350 

2.1 Специфичен 

елемент 

ПРЕТХОДНА РАБОТА НА СУБЈЕКТОТ  100 

2.1.1 Критериум Број на утврдени неправилности при претходни надзори 50 

Индикатори 

најдени се 5 и повеќе неправилности во последните три години 50 

најдени се 2-4 неправилности во последните три години 35 

најдена е една неправилност во последните три години  10 

не се најдени неправилности во последните три години  5 

2.1.2 Критериум Тежина на утврдени неправилности при надзори во претходни 3 години 50 

Индикатори 

поднесени кривични пријави 50 

издадени решенија 30 

издадени опомени 10 
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2.2 Специфичен 

елемент 

СТАНДАРДИ И ПРАВИЛА НА ДОБРА ПРАКТИКА 100 

2.2.1 Критериум Број на деца во групите 100 

Индикатори 

над 10% преку законскиот максимум 100 

до 10% преку законскиот максимум 50 

во рамките на законски максимум 5 

2.3 Специфичен 

елемент 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ВНАТРЕШЕН НАДЗОР 100 

2.3.1 Критериум Воспоставени системи за управување и внатрешна контрола 100 

Индикатори 

нема системи  100 

има системи но не ги применува 60 

има системи и ги применува 10 

2.4 Специфичен 

елемент 

СОСТОЈБА ВО ОБЛАСТА 50 

2.4.1 Критериум Сопственост на градинките 50 

Индикатори 

Приватни градинки 50 

Градинки во рамки на фирми 30 

Јавни градинки 10 

2.5 Специфичен 

елемент 

ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ КАПАЦИТЕТИ НА СУБЈЕКТОТ НА 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

150 

2.5.1.Критериум Квалитет на воспитувачите - Сертифицирање 100 

Индикатори 

над 10% од вкупниот број на воспитувачи не се сертифицирани 100 

до 10% од вкупниот број на воспитувачи не се сертифицирани 50 

Сите воспитувачи се сертифицирани 5 

2.5.2 Критериум Квалификуваност на Директорот на градинката 50 

Индикатори 
директорот НЕ поседува соодветно образование и квалификации  50 

директорот поседува соодветно образование и квалификации 5 
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ОБЛАСТ  

А. Воспитно-образовна 

ГРУПА 

А.1 Градинки 

БОДОВИ 

РИЗИК бр. 2 

 

Загрозена физичка безбедност на децата во градинките  

1. Основен елемент 

 

ТЕЖИНА НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ 180 

1.1 Специфичен 

елемент 

ПРИРОДА НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ 100 

1.1.1 Критериум Степен на загрозеност 100 

Индикатори 

тешка повреда 100 

средна повреда 50 

лесна повреда 20 

  

1.2 Специфичен 

елемент 

ОБЕМ НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ  

1.2.1 Критериум Број на запишани деца 80 

Индикатори 

Голема градинка = над 350 80 

Средна градинка = од 151 до 350 40 

Мала градинка = до 150 деца 20 

2. Основен елемент 

 

ВЕРОЈАТНОСТ ЗА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ  

2.1 Специфичен 

елемент 

ПРЕТХОДНА РАБОТА НА СУБЈЕКТОТ  250 

2.1.1 Критериум Број на утврдени неправилности при претходни надзори 50 

Индикатори 

најдени се 5 и повеќе неправилности во последните три години 50 

најдени се 2-4 неправилности во последните три години 35 

најдена е една неправилност во последните три години  10 

не се најдени неправилности во последните три години  5 

2.1.2 Критериум Субјектот ги отклонува неправилностите 100 

Индикатори 

не ги отклонува 100 

ги отклонува со задоцнување 50 

ги отклонува навремено 10 



15 
 

2.1.3 Критериум Поплаки од родители 100 

Индикатори 

Над 6%од вкупен број 100 

3-6% од вкупен број 80 

До 2% од вкупен број родители 50 

2.2 Специфичен 

елемент 

СТАНДАРДИ И ПРАВИЛА НА ДОБРА ПРАКТИКА 250 

2.2.1 Критериум Безбедност на објектот 100 

Индикатори 

Објектот и опременоста не ги задоволува стандардите во голем дел  100 

Објектот и опременоста не ги задоволува стандардите во мал дел 60 

Објектот и опременоста ги задоволува стандардите во целост 20 

2.2.2 Критериум Број на деца во групите – (пренатрупаност) 150 

Индикатори 

над 10% преку законскиот максимум 150 

до 10% преку законскиот максимум 100 

во рамките на законски максимум 50 

2.3 Специфичен 

елемент 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ВНАТРЕШЕН НАДЗОР 100 

2.3.1 Критериум Воспоставени системи за управување и внатрешна контрола 100 

Индикатори 

нема системи  100 

има системи но не ги применува 60 

има системи и ги применува 10 

2.4 Специфичен 

елемент 

СОСТОЈБА ВО ОБЛАСТА 180 

2.4.1 Критериум Соодветност на објектот на градинката 80 

Индикатори 

Во рамки на приватен објект, прилагоден на потребата  80 

Во рамки на друг јавен објект (училиште, општина и сл.) 50 

Засебен објект проектиран и изграден за намената  10 

2.4.2 Критериум Соодветност на дворот и ограденост 100 

 Несоодветен двор и без соодветна ограда 100 

Соодветен двор, без соодветна ограда 60 

Соодветен двор со простор за игра и ограда 20 

2.5 Специфичен 

елемент 

ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ КАПАЦИТЕТИ НА СУБЈЕКТОТ НА 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

100 
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2.5.1.Критериум Соодветност и број на кадарот во градинката 100 

Индикатори 

Недоволен број на вработени и недоволно квалификувани 100 

Квалификувани, но во недоволен број,  50 

Доволен број на вработени и соодветно квалификувани 10 
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ОБЛАСТ  

А. Воспитно-образовна 

ГРУПА 

А.1 Градинки 

БОДОВИ 

РИЗИК бр. 3 

 

Загрозено здравје на децата во градинките  

1. Основен елемент 

 

ТЕЖИНА НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ 230 

1.1 Специфичен 

елемент 

ПРИРОДА НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ 150 

1.1.1 Критериум Отсуство од здравствени причини во една година 150 

Индикатори 

Над 10% од времето  150 

Од 5 до 10% 70 

До 5% од времето 30 

1.2 Специфичен 

елемент 

ОБЕМ НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ 80 

1.2.1 Критериум Број на запишани деца 80 

Индикатори 

Голема градинка = над 350 80 

Средна градинка = од 151 до 350 40 

Мала градинка = до 150 деца 20 

2. Основен елемент 

 

ВЕРОЈАТНОСТ ЗА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ 800 

2.1 Специфичен 

елемент 

ПРЕТХОДНА РАБОТА НА СУБЈЕКТОТ  150 

2.1.1 Критериум Број на утврдени неправилности при претходни надзори 50 

Индикатори 

најдени се 5 и повеќе неправилности во последните три години 50 

најдени се 2-4 неправилности во последните три години 35 

најдена е една неправилност во последните три години  10 

не се најдени неправилности во последните три години  5 

2.1.2 Критериум Поплаки од родители 100 

Индикатори 

Над 6%од вкупен број 100 

3-6% од вкупен број 80 

До 2% од вкупен број родители 50 

2.2 Специфичен СТАНДАРДИ И ПРАВИЛА НА ДОБРА ПРАКТИКА 250 
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елемент 

2.2.1 Критериум Спроведување на редовни прегледи 100 

Индикатори 

Здравствените прегледи се спроведуваат со големи отстапувања  100 

Здравствените прегледи се спроведуваат со мали отстапувања  50 

Здравствените прегледи редовно се спроведуваат 20 

2.2.2 Критериум Број на деца во групите – (пренатрупаност) 150 

Индикатори 

над 10% преку законскиот максимум 150 

до 10% преку законскиот максимум 100 

во рамките на законски максимум 50 

2.3 Специфичен 

елемент 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ВНАТРЕШЕН НАДЗОР 100 

2.3.1 Критериум Воспоставени системи за управување и внатрешна контрола 100 

Индикатори 

нема системи  100 

има системи но не ги применува 60 

има системи и ги применува 10 

2.4 Специфичен 

елемент 

СОСТОЈБА ВО ОБЛАСТА 200 

2.4.1 Критериум Појава на масовни зарази кај децата 200 

Индикатори 

Масовни зарази 2 и повеќе пати во годината 200 

Масовни зарази еднаш во годината 100 

Масовни зарази не се забележани 10 

2.5 Специфичен 

елемент 

ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ КАПАЦИТЕТИ НА СУБЈЕКТОТ НА 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

100 

2.5.1.Критериум Капацитет за рано откривање на болести кај децата 100 

Индикатори 
Не поседува сопствен кадар за откривање на болести кај децата  100 

Поседува сопствен кадар за откривање болести кај децата  30 
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ОБЛАСТ  

А. Воспитно-образовна 
ГРУПА 

А.2 Основни /средни училишта 
БОДОВИ 

РИЗИК бр. 1 

 

Несовладување  на наставен план и програма  

1. Основен елемент 

 

ТЕЖИНА НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ  

1.1 Специфичен 

елемент 

ПРИРОДА НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ  

1.1.1 Критериум Процент на целосна совладаност на програмата 100 

Индикатори 

Под 70% 100 

од 71-80% 50 

од 81-90% 35 

од 91-100% 15 

1.1.2 Критериум Учество на натпревари/број на ученици 100 

 

 

Индикатори 

Над30% 100 

До 30% 50 

До 10% 35 

Под 10% 15 

1.1.3 Критериум Оценка од ИЕ 100 

 

 

Индикатори 

Мн добар 100 

Добар 50 

Делумно задоволува 35 

незадоволува 0 

1.1.4  Критериум Комбинирани паралелки/ формирање на групи 100 

 

Индикатори 

Согласно закон 100 

Со помал број и има соглласност 70 

Со помал број и нема согласност 0 

  

1.2 Специфичен 

елемент 

ОБЕМ НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ  
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1.2.1 Критериум Број на запишани ученици 100 

Индикатори 

Сите деца согласно реонизација основно/согласно конкурс средно 100 

50% согласно реонизација основно/50%согласно конкурс средно 50 

30% согласно реонизација основно/50%согласно конкурс средно 35 

 До 20% согласно реонизација основно/до 20%согласно конкурс средно 15 

2. Основен елемент 

 

ВЕРОЈАТНОСТ ЗА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ  

2.1 Специфичен 

елемент 

ПРЕТХОДНА РАБОТА НА СУБЈЕКТОТ   

2.1.1 Критериум Број на утврдени неправилности при претходни надзори 100 

Индикатори 

најдени се 5 и повеќе неправилности во последните три години 100 

најдени се 2-4 неправилности во последните три години 50 

најдена е една неправилност во последните три години  35 

не се најдени неправилности во последните три години  15 

2.1.2 Критериум Број на наоди при надзори во претходни 3 години 100 

 најдени се 5 и повеќе наоди во последните три години 100 

најдени се 2-4 наоди во последните три години 50 

најдена е една наоди во последните три години 35 

 не се најдени наоди во последните три години 15 

2.1.3 Критериум Тежина на утврдени неправилности при надзори во претходни 3 години 100 

Индикатори 

поднесени кривични пријави 100 

издадени решенија 50 

издадени опомени 35 

2.1.4 Критериум  Навремено постапување при надзори во претходни 3 години 100 

Индикатори Нема постапуванно 100 

Постапува но не навремено 50 

Постапува  навремено 35 

2.1.5 Критериум  Број на преставки во претходни 3 години 100 

 Индикатори Над 10 100 

До 10 50 

Под 10 35 
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2.2 Специфичен 

елемент 

СТАНДАРДИ И ПРАВИЛА НА ДОБРА ПРАКТИКА  

2.2.1 Критериум Почитување на законски и подзаконски акти 100 

Индикатори 

Најчесто не почитува 100 

Има непочитување но по учажување почитува 50 

почитува 35 

2.3 Специфичен 

елемент 

Број на ученици во одделение/клас – (пренатрупаност)  

2.3.1 Критериум над 10% преку законскиот максимум 100 

Индикатори 

до 10% преку законскиот максимум 100 

во рамките на законски максимум 50 

 35 

2.4 Специфичен 

елемент 

СОСТОЈБА ВО ОБЛАСТА  

2.4.1 Критериум Сопственост направните субјекти 100 

Индикатори 

Општински 100 

Државни 100 

приватнои 100 

2.4.2 Критериум Комбинирани паралелки/групи 100 

Индикатори 

Не е формирана согласно закон 100 

Не е формирана согласно закон но има согласоност 80 

Формирани согласно закон 35 

2.4.1 Критериум Учење на мајчин јазик 100 

Индикатори 

Не се следи настава на мајчин јазик 100 

Делумно се следи настава на мајчин јазик 50 

Се следи наства на мајчин јазик 35 

2.5 Специфичен 

елемент 

ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ КАПАЦИТЕТИ НА СУБЈЕКТОТ НА 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

 

2.5.1.Критериум Соодветност на наставниот кадар 100 

Индикатори 

над 10% од вкупниот број на воспитувачи не се сертифицирани 100 

до 10% од вкупниот број на воспитувачи не се сертифицирани 50 

Сите воспитувачи се сертифицирани 5 
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2.5.2 Критериум Соодветност и стручност  Директорот  50 

Индикатори 
директорот НЕ поседува соодветно образование и квалификации  50 

директорот поседува соодветно образование и квалификации 5 

2.5.3 Критериум  Мандат на УО и именување  50 

Индикатори Не се сите членови со мандат 50 

Сите ќленови се со мандат 5 

2.5.4 Критериум Училишни тела 50 

Индикатори Не со формирани согласно закон 50 

Формирани се согласно закон 5 

 

 

ОБЛАСТ - Б 

Високо образование и научни дејности 

 

ГРУПИ  

 

Б 1 - Факултети, универзитети, научни институции (јавни и приватни) 
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ОБЛАСТ  

Б. Високо образование и 

научни дејности 

ГРУПА 

Б.1 Факултети, универзитети, научни институции (јавни и приватни)  

БОДОВИ 

РИЗИК бр. 1 

 

Упис  и завршени студенти  

1. Основен елемент 

 

ТЕЖИНА НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ  

1.1 Специфичен 

елемент 

ПРИРОДА НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ  

1.1.1 Критериум Почитување на критериуми при упис 100 

Индикатори 

Целосно 100 

Делумно 65 

непочитување 0 

1.1.2 Критериум Почитување на критериуми за издавање на дипломи 100 

  

Индикатори 

Целосно почитување на критериуми за издавање на дипломи 100 

Делумно почитување на критериуми за издавање на дипломи  65 

Непочитување на критериуми за издавање на дипломи  o 

1.1.3  Критериум Водење на матични и главни книги на запишани и завршени студенти 100 

 

Индикатори 

 

Целосно, согласно Правилниците за водење на матични и главни книги 100 

Делумно, со нецелосно почитување на Правилниците за водење на матични и 

главни книги 

65 

Непочитување на Правилниците за водење на матични и главни книги 0 

1.1.4  Критериум Акредитирани студиски програми 100 

Индикатори 

 

Целосно акредитирани студиски програми  100 

Акредитации кои се во постапка 70 

Неакредитирани студиски програми 0 

1.1.5  Критериум Избор на звања 100 

Индикатори 

 

Целосно почитување на Законот и подзаконските акти при постапката за избор 

во звање 

100 

Делумно почитување на Законот и подзаконските акти при постапката за избор 

во звање 

65 

Непочитување на Законот и подзаконските акти при постапката за избор во 0 
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звање 

1.1.6  Критериум Самоевалуација 100 

Индикатори Целосно спроведена самоевалуација 100 

Делумно спроведена самоевалуација 65 

 Непочитување на Законот и подзаконските акти за донесување на 

Самоевалуација во високообразовната установа. 

0 

1.2 Специфичен 

елемент 

ОБЕМ НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ  

1.2.1 Критериум Број на запишани студенти во последните 4 години 100 

Индикатори 

Согласно распишаниот Конкурс 100 

Бројот на запишани студенти е под предвидената квота 65 

Бројот на запишани студенти е над предвидената квота  35 

  

2. Основен елемент 

 

ВЕРОЈАТНОСТ ЗА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ  

2.1 Специфичен 

елемент 

ПРЕТХОДНА РАБОТА НА СУБЈЕКТОТ   

2.1.1 Критериум Број на неправилности во последните 4 години 100 

Индикатори 

најдени се 5 и повеќе неправилности во последните три години 0 

најдени се 2-4 неправилности во последните три години 25 

најдена е една неправилност во последните три години  50 

не се најдени неправилности во последните три години  100 

2.1.2 Критериум Тежински неправилности 100 

Индикатори 

поднесени кривични пријави 100 

издадени прекршочни пријави 75 

издадени решенија 50 

 Издадени опомени 50 

2.1.3 Критериум Навремено постапување 100 

Индикатори Согласно дадениот рок од Инспекцискат а служба 100 

Со задоцнување, надвор од дадените рокови 35 
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 Не постапува  0 

2.1.4 Критериум Број на претставки 100 

Индикатори До 3 во една година 35 

До 6 во една година 50 

 Над 6 во текот на една година 100 

2.2 Специфичен 

елемент 

СТАНДАРДИ И ПРАВИЛА НА ДОБРА ПРАКТИКА  

2.2.1 Критериум Избор на наставно-научно звање 100 

Индикатори 

Правниот субјект целосно го спроведува законот и подзаконските акти  100 

Правниот субјект делумно го спроведува законот и подзаконските акти  50 

Правниот субјект не го спроведува законот и подзаконските акти  0 

2.2.2 Критериум Почитување на закони и подзаконски акти 100 

Индикатори 

Целосно 100 

Делумно 50 

Непочитуање  0 

2.3 Специфичен 

елемент 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ВНАТРЕШЕН НАДЗОР  

2.3.1 Критериум Ватрешна контрола 100 

Индикатори 

Има систем и се применува 100 

Има систем но не се применува 50 

Нема систем 0 

2.3.2 Критериум Процедури  100 

Индикатори Целосно се почитуваат 100 

Делумно се почитуваат 50 

 Не се почитуваат 0 

2.4 Специфичен 

елемент 

СОСТОЈБА ВО ОБЛАСТА  

2.4.1 Критериум Сопственост направните субјекти  

Индикатори 
Државни (Универзитети) 6 

Приватни (Универзитети) 14 

2.4.1 Критериум Број на единици  
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Индикаатори   

  

2.5 Специфичен 

елемент 

ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ КАПАЦИТЕТИ НА СУБЈЕКТОТ НА 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

 

2.5.1.Критериум Избор нз наставно-научни звањае 100 

Индикатори 

Доволен број на наставно-научен и соработнички кадар 100 

Бројот на наставно-научен и соработнички кадар не задоволува  50 

Неоволен број на наставно-научен и соработнички кадар 35 

2.5.2 Критериум Избор на директор/декан 100 

Индикатори 
Има капацитети за избор 100 

Нема  0 
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2.4.2 Зачестеност на вршење на инспекцискиот надзор согласно утврдениот ризик  

Зачестеноста на вршење на инспекциски надзор зависи од степенот на ризик на 

субјектот: 

Степен на ризик Зачестеност на надзор 

висок степен најмалку еден инспекциски надзор годишно 

среден степен најмалку еден инспекциски надзор во две години 

низок степен најмалку еден инспекциски надзор во три години  

 

Кај новооснованите субјекти (субјекти кои се основани и кои започнале со 

извршување на дејност во последната година) како и кај субјекти кај кои во претходниот 

период не е вршен инспекциски надзор, како претпоставка, се проценува среден степен 

на ризик. 

 

3. Завршни одредби 

 

Дел. Бр.    

   [име и презиме] 

Датум:    

   [функција / звање на раководител на 

инспекциска служба] 

Место:  (м.п.)  

   [потпис] 
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Анекс 1:  

Законската рамка врз основа на која се спроведува инспекцискиот надзор во просветниот 

инспекторат ги опфаќа следните закони и подзаконски акти кои се однесуваат 

специфично на надлежноста на инспекторатот: 

 

Закони: 

1. Закон за основното образование 

2. Закон за средното образование 

3. Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните 

училишта 

4. Закон за високото образование 

5. Закон за научно-истражувачката дејност 

6. Закон за студентскиот стандард 

7. Закон за ученичкиот стандард 

8. Закон за стручно образование и обука 

9. Закон за образование на возрасните 

10. Закон за заштита на децата 

11. Закон за општата управна постапка 

12. Закон за прекршоци 

13. Закон за административни службеници 

14. Закон за постапување по претставки и предлози 

15. Закон за отворените граѓански универзитети за доживотно учење 

16. Закон за заштита од пушењето  

17. Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност  

18. Закон за спортска академија 

19. Закон за високообразовни установи за образование на наставен кадар во 

предучилишното воспитание, основното и средното образование 

20. Закон за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, 

ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење и други 

закони кои го регулираат образованието 

Подзаконски акти 

1. Правилник за начинот и постапката за вршење на инспекциски надзор на 

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

86/2006); 

2. Индикатори за квалитет на образованието  во основните и средните училишта  

3. Правилник за формата и начинот за водењето (во материјална и електронска 

форма) и содржината на матичната книга на запишани студенти и главната 

книга на дипломирани студенти  

4.  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 

5. Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите 

слободни активности на учениците од основните училишта; 

6. Правилник за начинот на изведување на училишните екскурзии на учениците од 

средните училишта; 

7. и други подзаконски акти кои го регулираат образованието 

  

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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Анекс 2: овластувања на Државен просветен инспекторат 

Согласно Закон за просветната инспекција, Државниот просветен инспекторат 

врши надзор над:  

1. постоење услови за вршење на дејноста во воспитно-образовните, 

високообразовните и научните установи, ученичките и студентските домови,  

2. остварување на воспитно-образовниот процес во предучилишното, основното и 

средното образование,  

3. посебните услови за избор на наставници, стручни соработници и воспитувачи,  

4. стручното и педагошкото усовршување на наставници, стручни соработници и 

воспитувачи и полагањето на стручен испит,  

5. употребата од учебници во основните и средните училишта,  

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

7. управување и раководење со воспитно-образовните установи за средно 

образование основани од државата и приватните средни училишта,  

8. реализацијата на наставните планови и програми и другите пропишани стандарди 

и нормативи со кои се уредува воспитно-образовната дејност,  

9. реализација на вон-наставните активности,  

10. реализацијата на експерименталните програми во воспитно-образовните 

установи,  

11. спроведувањето на конкурсот за запишување на учениците и на студентите и на 

конкурсот за сместување на ученици и студентите во ученичките и студентските 

домови,  

12. водењето на педагошката евиденција и документација, како и нивно издавање и 

употреба во предучилишното, основното, средното и високото образование и 

ученичките и студентските домови,  

13. водењето на педагошката евиденција и документација во електронска формаи  

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

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

основното и средното образование,  

15. контрола на средствата стекнати од сопствени извори во установите за средно 

образование основани од државата и,  

16. примена на законската регулатива во високото образовните и научните установи  

17. примена на законската регулатива од областа на забрана и спречување на вршење 

на нерегистрирана дејност во воспитно-образовните установи, високо 

образовните и научните установи.  

 

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

1. врши надзор на квалитетот на воспитно-образовната работа преку интегрална 

евалуација,  

2. 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,  

3. спречи спроведување на незаконски мерки, дејствија, работи и постапки во 

државните и приватните воспитно-образовни установи, ученичките и 

студентските домови, високообразовните и научните установи,  

4. предлага поведување постапка за поништување на свидетелства  

5. предлага поведување постапка за поништување на свидетелства,  
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6. предлага поведување на дисциплинска постапка против вработените во 

државните и приватните воспитно-образовни установи, ученичките и 

студентските домови, високообразовните и научните установи,  

7. 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.  

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

9. 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.  
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Анекс 3: Статистички податоци 

вид на субјекти под надзор 

Вкупен 

број на 

субјекти во 

РМ 

% учество  Вкупен 

број на 

корисници 

(ученици, 

студенти) 

% учество  Вкупен 

број на 

вработени 

% учество  

Градинки 100 15.2% 20,000 13.5% 1,000 7.9% 

Основни 300 45.5% 50,000 33.8% 5,000 39.4% 

Средни 200 30.3% 40,000 27.0% 4,000 31.5% 

Факултети 24 3.6% 30,000 20.3% 2,000 15.7% 

Институти 15 2.3% 5,000 3.4% 500 3.9% 

Домови 20 3.0% 3,000 2.0% 200 1.6% 

ВКУПНО 659 100% 148,000 100% 12,700 100% 

 

 

Вредностите дадени во табелата се измислени и неточни и служат само за пример. Точните бројки за секоја инспекциска 

служба треба да ги обезбедат самите служби и да ги вметнат во табелата. Секоја инспекциска служба треба да ги соодветно 

измени видовите на субјектите под надзор и да ги вметне оние кои се за нив релевантни.  

Релевантни се сите оние субјекти коисе во рамки на овластувањата на инспекторатот: 

- обавуваат дејност а се под надзор на инспекторатот, (фирми, институции, невладини организации, приватни лица и сл.)  

- сите оние кои можат да трпат штета од дејноста на субјектите под надзор (корисници на услуги, самите вработени кај 

субјектите, поединечни лица или заедницата, посебни групи на лица, флора и фауна, животна средина, реки, езера, почва и сл.)
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Анекс 4 Пример за пресметка на ризик за поединечен субјект 

 

ОБЛАСТ ГРУПА

А. Воспитно-

образовна
А. 1 Градинки

РИЗИК бр. 1 Недоволно совладување на програмата за РДР на децата во градинките
Тежина на штетни последици е збир на доделени 

поени за природа и за обем на штетни последици

1. Основен елемент ТЕЖИНА НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ 150 60
Природа на штетни последици 50

1.1 Специфичен 

елемент
ПРИРОДА НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ 100 50

Обем на штетни последици 10

1.1.1 Критериум Процент на целосна совладаност на програмата 100 Тежина на штетни последици 60

Под 70% 100

од 71-80% 50 50

од 81-90% 35

од 91-100% 15 до 50 бодови  е дефинирано како низок ризик = 1

1.2 Специфичен 

елемент
ОБЕМ НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ 50 10

од 51 до 100 е дефинирано како среден ризик = 2 60

1.2.1 Критериум Број на запишани деца во градинка 50 од 101 до 150 е дефинитрано како висок ризик = 3

Голема градинка = над 350 50

Средна градинка = од 151 до 350 30

Мала градинка = до 150 деца 10 10

2. Основен елемент ВЕРОЈАТНОСТ ЗА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ 500 310
ВЕРОЈАТНОСТ: Распределба на групи ризици 

според број на бодови:

2.1 Специфичен 

елемент
ПРЕТХОДНА РАБОТА НА СУБЈЕКТОТ 100 40

до 100 бодови  е дефинирано како низок ризик = 1

2.1.1 Критериум Број на утврдени неправилности при претходни надзори 50 од 101 до 300 е дефинирано како среден ризик = 2

најдени се 5 и повеќе неправилности во последните три години 50 од 301 до 150 е дефинирано како висок ризик = 3 310

најдени се 2-4 неправилности во последните три години 35

најдена е една неправилност во последните три години 10 10

не се најдени неправилности во последните три години 5 Пресметка на вкупен ризик

2.1.2 Критериум Тежина на утврдени неправилности при надзори во претходни 3 години 50 Тежина на штетни последици 2

поднесени кривични пријави 50 Веројатност за штетни последици 3

издадени решенија 30 30 Вкупен ризик за штетни поседици = 2х3 6

издадени опомени 10

2.2 Специфичен 

елемент
СТАНДАРДИ И ПРАВИЛА НА ДОБРА ПРАКТИКА 100 100

Според матрицата 6 спаѓа во висок ризик

2.2.1 Критериум Број на деца во групите 100

над 10% преку законскиот максимум 100 100

до 10% преку законскиот максимум 50

во рамките на законски максимум 5

2.3 Специфичен 

елемент
СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ВНАТРЕШЕН НАДЗОР 100 60

Според матрицата:

2.3.1 Критериум Воспоставени системи за управување и внатрешна контрола 100 1-2 се низок ризик

нема системи 100 3-4 се среден ризик 

има системи но не ги применува 60 60 6-9 се висок ризик

има системи и ги применува 10

2.4 Специфичен 

елемент
СОСТОЈБА ВО ОБЛАСТА 50 10

2.4.1 Критериум Сопственост на градинките 50

БОДОВИ

Индикатори

Индикатори

Индикатори

Индикатори

ТЕЖИНА: Распределба на групи ризици според 

број на бодови:

Индикатори

Индикатори
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Приватни градинки 50

Градинки во рамки на фирми 30

Јавни градинки 10 10

2.5 Специфичен 

елемент

ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ КАПАЦИТЕТИ НА СУБЈЕКТОТ НА 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
150 100

2.5.1.Критериум Квалитет на воспитувачите - Сертифицирање 100

над 10% од вкупниот број на воспитувачи не се сертифицирани 100

до 10% од вкупниот број на воспитувачи не се сертифицирани 50 50

Сите воспитувачи се сертифицирани 5

2.5.2 Критериум Квалификуваност на Директорот на градинката 50

директорот НЕ поседува соодветно образование и квалификации 50 50

директорот поседува соодветно образование и квалификации 5

Индикатори

Индикатори

Индикатори
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