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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 други закони и 

подзаконски акти со кои се регулира образованието. 

 Согласно член 35 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на РСМ 

број 102/2019 година) и Правилникот за формата и содржината на извештајот за 

работа на инспекциската служба за претходните шест месеци и на годишниот извештај 

за работа на инспекциските служби („Службен весник на РСМ број 238/2019 година), 

директорот донесува Извештај за работа на инспекциската служба за претходните 

шест месеци. Извештајот се донесува 15 дена по завршување на полугодието, а 

најдоцна еден месец по завршувањето на полугодието и се доставува до Инспекциски 

совет за оценување и давање мислење. 

Извештајот има структура како и Годишниот и месечниот план со што обезбедува 

целосна компатибилност меѓу овие документи кој содржи: 

 Управување со ризици,  

 Организација и раководење,  

 Инспекциски надзор,  

 Обука на инспекторите и административните службеници,  

 Буџет и финансирање, 

 Меѓународна соработка,  

 Други активности на инспекциската служба како и Заклучоци и препораки. 

Анализата на ризици ги опфаќа сите утврдени ризици кои можат да настанат како 

последици при вршење на инспекциски надзор, како: 

 Недоволно обуки на вработените во детските градинки за работа со деца со 
посебни образовни потреби  

 Број на деца во воспитни групи 

 Недостаток на надгледни средтства и матерјали за реализација на наставните 
програми во основно образование согласно Концепцијата за основно 
образование  

 Недоволна обука на наставниците во средните училишта за работа со деца со 
посебни образовни потреби 

 Во повеќе јазичните училишта учениците се раздвоени според јазикот на кој што 
се одвива наставата (работат во различни смени, објекти, катови, различна 
администрација итн.),  

 Децата со посебни образовни потреби не се доволно вклучени во редовното средното 
образование  

 Не постоење на  електронска образовна платформа за учење. 

 Уписи и завршени студенти 
 

Во Годишниот план на ДПИ беа добро планирани проценките за ризик, но се констатира 

потреба од планирање на проценки за ризик за ученичките домови и отворените граѓански 

универзитети за доживотно учење каде ДПИ има надлежност. 

Од страна на Државниот просветен инспекторат во првото полугодие од  2022 година по 

региони и градови во Република Северна Македонија има извршено вкупно 3022 инспекциски 

надзори од кои 2473 редовни инспекциски надзори, 375 вонредни инспекциски надзори и 174 

контролни инспекциски надзори. Вонредните надзори се спроведуваат по доставени поднесоци 
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и задолженија од директор на Државниот просветен инспекторат, Министерство за образование 

и наука, Влада на Република Северна Македонија  и  по поднесоци од други лица. 

Државниот просветен инспекторат во првото полугодие од 2022 година одржа  обука за 

инспекторите за Инклузија во средното-стручно образование  со поддршка UNDP, како и обуки 

за примена на Концепцијата во основно образование, дуалениот систем на образование и 

работа на Ресурсни центри во средно стручно образование .  

Во буџетот на Државниот просветен инспекторат се планирани средства за 

подобрување на условите за работа на вработените.  

За подобрување на својата работа и размена на искуства Државниот просветен 

инспекторат  соработува со УСАИД, УНИЦЕФ, ОБСЕ и со други невладини организации. 

Државниот просветен инспекторат активно има  соработка 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 . 

Управување со ризици 

                               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 година), директорот на Државниот инспекторат, донесе Mетодологија за проценка на 

ризик при планирање на инспекциски надзори. Со Методологијата за проценка на ризик при 

планирање на инспекциски надзори во воспитно-образовните институции 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. 

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 

Високо образование и 

научни дејности 

Факултети, универзитети, научни институции (јавни и приватни) 

Сместувачкa дејност Студентски домови 

 

Секој од утврдените ризици 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 
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             Во табела од страна на ДПИ се претставени ризиците, веројатноста за настанување 

на ризикот влијанието на ризикот врз остварување и мерките за справување со ризикот. При 

вршење на инспекциските надзори се костатира дека ризиците кои беа планирани се 

остварливи при што е констатирано следново: 

Ризици Веројатноста за 

настанување на 

ризикот, 

Влијанието на 

ризикот врз 

остварување 

Констатации од 

планраниот ризик 

 Недоволно обуки на 

вработените во 

детските градинки 

за работа со деца 

со посебни 

образовни потреби 

Средна веројатност Средно влијание на 

ризик 

 Обуки за 

вработените  

 Контрола на 

работењето од 

директор и 

надлежна 

институција 

 Број на деца во 

воспитни групи 

Средна веројатност Средно влијание на 

ризик 

 Почитување Закон 

за заштита на 

децата 

 Известување на 

основачот 

 Недостаток на 

нагледни средтства 

и матерјали за 

реализација на 

наставните 

програми во 

основно 

образование 

согласно 

Концепцијата за 

основно 

образование 

Средна веројатност Средно влијание на 

ризик 

 Информираност на 

училиштата за 

набавка за 

нагледни средтства 

и матерјали 

 Известување на 

основачот 

 Известување на 

БРО 

 Недоволна обука на 

наставниците во 

средните училишта 

за работа со деца 

со посебни 

образовни потреби 

Средна веројатност Средно влијание на 

ризик 

 Обуки за 

вработените  

 Контрола на 

работењето од 

директор и 

надлежна 

институција 

 

Во повеќе јазичните 

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 

следат наставата 
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на јазик различен 

од мајчиниот . 

Потребни се: 

-препораки 

-советувања 

Децата со посебни 

образовни потреби не 

се доволно вклучени 

во редовното 

средното 

образование 

 

Средна веројатност Средно влијание на 

ризик 

Воспоставени 

физичките услови кои 

што се неопходни за 

инклузија на 

учениците со физичка 

попреченост. 

 

Не постоење на  

електронска 

образовна платформа 

за учење. 

 

Голема веројатност Големо влијание на 

ризик 

Изработка на 

електронска 

платформа 

 Обука за 

вработените 

 

Не екипираност на 

стручна служба  

Голема веројатност Големо влијание на 

ризик 

Комплетирана 

стручна служба . 

 

Обуки за 

нововработените 

 Уписи и завршени 

студенти 

 

Средна веројатност Средно влијание на 

ризик 

 Доследна примена 

на Закони и 

подзаконски акти 

 Контроли од 

надлежни 

интитуции 

                Исто така констатиравме дека покрај тоа што добро беа планирани 

проценките за ризик,  за детски градинки, основни и средни училишта, како и за високо-

образовни институции и студенски домови, потребно е да планираме ризики и за 

ученичките домови и  отворените граѓански универзитети за доживотно учење каде 

ДПИ има надлежност да врши инспекциски надзор 

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 

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 98 вработени 

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

 

                 Во моментот на донесување на Годишниот план за работа на Државниот просветен 

инспекторат, во институцијата има Директор и вкупно 98 вработени лица, од кои  1 Раководител 

на Сектор (Главен инспектор), 8 Раководители на одделенија (5 Виши инспектори,  3 

раководители на одделенија за административна поддршка), 55 Советник-државни просветни 

инспектори распоредени по надзорни подрачја и во Скопје (седиштето на МОН) и стручни и 

стручно-административни државни службеници и  помошно-технички лица. 

Внатрешна организација на Државен просветен инспекторат  
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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 
1 1 

Советник за превод од македонски јазик на 

албански јазик и обратно 
1 0 

Помлад соработник за општи и 

административни работи во инспекторатот 
1 0 

Советник за општи и  нормативно правни 

работи во инспекторатот   
1 0 

Виш соработник за меѓународна соработка 

и координација со проекти во 

инспекторатот 

1 0 

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 унапредување на 

информатичка дејност во инспекторатот 
1 0 

Помлад соработник за управување со 

човечки ресурси, Штип 
1 0 

Помлад соработник за управување со 

човечки ресурси 
1 1 

Помлад соработник за унапредување на 

информатичка дејност во инспекторатот 
1 1 

Сектор за инспекциски 

надзор и оценување 

на квалитетот во 

предучилишно, 

основно, средно, 

високо и друго 

образование 

Раководител на сектор за инспекциски 

надзор и оценување на квалитетот во 

предучилишно, основно, средно, високо и 

друго образование  

1 1 

Одделение за 

инспекциски надзор и 

оценување на 

Раководител на одделение за инспекциски 

надзор и оценување на квалитетот во 

предучилишно, основно, средно, пост-

1 1 
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квалитетот во 

предучилишно, 

основно, средно, пост-

средно образование и 

образование во 

специјализирани 

воспитно-образовни 

установи во 

вардарски плански 

регион 

средно образование и образование во 

специјализирани воспитно-образовни 

установи во вардарски плански регион 

Советник  државен просветен инспектор за 

инспекциски надзор и оценување на 

квалитетот во воспитно-образовните 

институции во вардарски плански регион 

4 3 

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   

7 5 

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 

 

 

Одделение за 

инспекциски надзор и 

оценување на 

квалитетот во 

предучилишно, 

основно, средно, пост-

средно образование и 

образование во 

специјализирани 

воспитно-образовни 

установи во 

Раководител на одделение за инспекциски 

надзор и оценување на квалитетот во 

предучилишно, основно, средно, пост-

средно образование и образование во 

специјализирани воспитно-образовни 

установи во североисточен плански регион 

1 1 

Советник- државен просветен инспектор за 

инспекциски  надзор и оценување на 

квалитетот во воспитно-образовни 

институции во североисточен плански 

регион 

5 4 

Советник за оценување и анализа на 

квалитетот на образованието во 
1 1 
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североисточен 

плански регион     

североисточен плански регион 

Помлад соработник за поддршка и развој 

на инспекторатот 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  

3 3 

Советник за превод од македонски јазик на 

албански јазик и обратно во југозападен 

плански регион 

1 0 

Помлад соработник за контрола на 

податоци за квалитетот во образованието 

во југозападен плански регион, Охрид 

2 2 

Помлад соработник за поддршка и развој 

на инспекторатот во југозападен плански 

регион, Кичево 

3 3 

Помлад соработник за анализа на 

квалитетот во образованието во 

југозападен плански регион 

4 0 

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 

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 
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образование во 

специјализирани 

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 4 

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 0 

Советник  државен просветен инспектор за 

инспекциски надзор и оценување на 

квалитетот во воспитно-образовните 

институции  во полошки плански регион 

9 6 

Советник за оценување и анализа на 

квалитетот во образованието во полошки 

плански регион 

1 1 

Соработник за поддршка и развој на 

инспекторатот во полошки плански регион 

1 1 

Советник за превод од македонски јазик на 

албански јазик и обратно во полошки 

плански регион 

1 0 

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 

Раководител на одделение за инспекциски 

надзор во високото образование, научните 

институти и студентските домови 

1 0 
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образование, 

научните институти и 

студентските домови 

Советник-државен просветен инспектор за 

инспекциски надзор во високото 

образование, научните институти и 

студентските домови   

8 6 

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 

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 

 

 

 

Табела 1. Преглед на бројот на инспектори кои вршеле инспекциски надзор во 

полугодието, по вид, возраст и звање  

 

Вид Државен просветен инспектор Вкупно инспектори 

Ниво-З 

вање/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
 

Б1 – генерален 

инспектор 
  

        0 0 0 0 0 0 0 

Б2 – главен 

инспектор 
      1   1 0 0 0 1 0 1 

Б3 – пом. 

главен 

инспектор 

          0 0 0 0 0 0 0 

Б4 – виш  

инспектор 
    2 2 1 5 0 0 2 2 1 5 

В1 – советник 

инспектор  
  3 22 21 9 55 0 3 22 21 9 55 

В2 – самостоен 

инспектор 
          0 0 0 0 0 0 0 

В3 – помошник 

инспектор 
          0 0 0 0 0 0 0 
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В4 – помлад 

инспектор 
          0 0 0 0 0 0 0 

Вкупно 
0 3 24 24 10 61 0 3 24 24 10 61 

 

Табела 2 Преглед на нови вработувања и пензионирања на инспектори во полугодие 

то 

Вид 
Државен просветен 

инспектор 
Вкупно инспектори 

Ниво-Звање/Возраст Враб. Пенз. 
Разлик

а 
Враб. Пенз. Разлика 

Б1 – генерален 

инспектор 
  

  0 0 0 0 

Б2 – главен 

инспектор 
    0 0 0 0 

Б3 – пом. глав. 

инспектор 
    0 0 0 0 

Б4 – виш инспектор 
  1 -1 0 1 -1 

В1 – советник 

инспектор  
0 3 -3 0 3 -3 

В2 – самостоен 

инспектор 
    0 0 0 0 

В3 – помошник 

инспектор 
    0 0 0 0 

В4 – помлад 

инспектор 
    0 0 0 0 

Вкупно 
0 4 -4 0 4 -4 



 

Страница 12 

Инспекциски надзор 

Табела 1. Преглед на вкупниот број на откриени неправилности и спроведени 

инспекциски надзори според вид во полугодието, 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
. 

Р
е
д

о
в
е
н
 

н
а
д

зо
р
 

В
о
н
р
е
д

. 

н
а
д

зо
р
 

К
о
н
тр

о
л

. 

н
а
д

зо
р
 

 
Вардарски  регион 124 

26 2 152 5 

1 Велес 
24 10 1 35 4 

2 Градско 
2     2   

3 Демир Капија 
4 2   6   

4 Кавадарци 
37 3   40   

5 Лозово 
7     7   

6 Неготино 
20 3   23   

7 Росоман 
3     3   

8 Свети Николе 
27 8 1 36 1 

9 Чашка 
      0   

 
Источен регион 

245 33 17 295 30 

10 Берово 
20 2   22   

11 Виница 
34 7 2 43   

12 Делчево 
10 2   12   

13 Зрновци 
      0   

14 Карбинци 
8     8   

15 Кочани 
37 13 1 51 7 

16 Македонска Каменица 
3     3   

17 Пехчево 
9 1   10   

18 Пробиштип 
10     10   

19 Чешиново 
8     8   

20 Штип 
106 8 14 128 23 
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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
. 

Р
е
д

о
в
е
н
 

н
а
д

зо
р
 

В
о
н
р
е
д

. 

н
а
д

зо
р
 

К
о
н
тр

о
л

. 

н
а
д

зо
р
 

 
Југозападен регион 

371 46 18 435 20 

21 Вевчани 
8 3   11   

22 Дебар 
18 5 2 25 2 

23 Дебарца 
8     8   

24 Кичево 
89 12 2 103 2 

25 Македонски Брод 
14 2   16   

26 Охрид 
98 11 6 115 6 

27 Пласница 
16     16 1 

28 Струга 
107 10 6 123 7 

29 Центар Жупа 
13 3 2 18 2 

 
Југоисточен регион 

186 12 10 208 13 

30 Богданци 
16 1   17   

31 Босилово 
8 1 2 11 2 

32 Валандово 
7     7   

33 Василево 
12 1 1 14 3 

34 Гевгелија 
25   2 27 1 

35 Дојран 
1 1   2   

36 Конче 
1   1 2   

37 Ново Село 
9 1 2 12 2 

38 Радовиш 
44 4 1 49 2 

39 Струмица 
63 3 1 67 3 

 
Пелагониски регион 

281 51 23 355 59 

40 Битола 
111 21 7 139 30 

41 Демир Хисар 
23 8   31 4 

42 Долнени 
19   4 23 6 
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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
. 

Р
е
д

о
в
е
н
 

н
а
д

зо
р
 

В
о
н
р
е
д

. 

н
а
д

зо
р
 

К
о
н
тр

о
л

. 

н
а
д

зо
р
 

43 Кривогаштани 
10     10 2 

44 Крушево 
17   1 18 2 

45 Могила 
14 2   16 1 

46 Новаци 
4     4 1 

47 Прилеп 
59 11 8 78 10 

48 Ресен 
24 9 3 36 3 

 
Полошки регион 

316 62 44 422 64 

49 Боговиње 
27 3 3 33 8 

50 Бревеница 
21 2   23 3 

51 Врапчиште 
21 4 3 28 4 

52 Гостивар 
65 20 13 98 11 

53 Желино 
23 2 3 28 8 

54 Јегуновце 
15 3   18 2 

55 Маврово и Ростуша 
19     19   

56 Теарце 
22 2 2 26 4 

57 Тетово 
103 26 20 149 24 

 
Североисточен регион 

184 9 5 198 0 

58 Кратово 
12     12   

59 Крива Паланка 
15 1 1 17   

60 Куманово 
102 8 4 114   

61 Липково 
27     27   

62 Ранковце 
7     7   

63 Старо Нагоричане 
21     21   

 
Скопски регион 

766 136 55 957 38 

64 Аеродром 
83 23 12 118 7 
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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
. 

Р
е
д

о
в
е
н
 

н
а
д

зо
р
 

В
о
н
р
е
д

. 

н
а
д

зо
р
 

К
о
н
тр

о
л

. 

н
а
д

зо
р
 

65 Арачиново 
6 2   8   

66 Бутел 
42 5 2 49   

67 Гази Баба 
114 10 6 130 6 

68 Ѓорче Петров 
52 14 8 74 8 

69 Зелениково 
3 1   4   

70 Илинден 
28 2   30   

71 Карпош 
83 25 4 112 5 

72 Кисела Вода 
87 6 5 98 5 

73 Петровец 
10 7 2 19   

74 Сарај 
46 8 1 55   

75 Сопиште 
14     14   

76 Студеничани 
21 1   22   

77 Центар 
99 17 7 123 6 

78 Чаир 
55 10 8 73 1 

79 Чучер-Сандево 
13 2   15   

80 Шуто Оризари 
10 3   13   

ВКУПНО 
2473 375 174 3022 229 
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             Во високообразовните установи и јавните научните институти во текот на 

првото полугодие од 2022 година се извршени вкупно 323 инспекциски надзори од кои 

244 редовни, 34 контролни и 45 вонредни инспекциски надзори, при што се 

констатирани 55 неправилности. Бројот на извршени инспекциски надзори во високото 

образование е вкалкулиран по општина во збирниот приказ даден погоре. 

 Во периодот од Јануари до Јуни 2022 година Државниот просветен инспекторат 

за констатираните неправилности, освен изречени Укажување во записниците од 

спроведените надзори издаде и 132 Решенија, Државните просветни инспектори 

спроведоа 58 едукации, беа издадени 11 платни налози (порамнувања) и беа 

поднесени 20 прекршочни пријави. 

Обука на инспекторите и административните службеници 

За професионално усовршување во текот на јануари-декември 2022 година, се 

реализирани обуки, а во насока на унапредување на работењето на Државните 

просветни инспектори и останатиот стручно-административен кадар  и тоа: 

 

 

Тема за обука Период на одржување Оранизатор Број на учесници 

Инклузија во средно 

стручно образование 

Мај 2022 година UNDP Сите ДПИнспектори 

Примена на Концепција 

за основно образование 

 

Јуни 2022 година 

Интерна обука со 

поддршка на МЦГО 

 

Сите ДПИнспектори 

Дуален систем на 

образование во средно-

стручно образование 

 

Јуни 2022 година 

Интерна обука со 

поддршка на МЦГО 

 

Сите ДПИнспектори 

Работа на ресурсни 

центри во средно 

стручно образованире 

 

Јуни 2022 година 

Интерна обука со 

поддршка на МЦГО 

 

Сите ДПИнспектори 

Буџет и финансирање 

     Буџетот на Државен просветен инспекторат како посебен правен субјект од прва 

линија го предлага ДПИ преку министерство за финансии а го одобрува собрание на 

Република Северна Македонија.Одобрениот Буџет на ДПИ за 2022 година изнесува 

73,340,000,00 денари а истиот е намален во текот првата половина од 2022 година за 

10 % на одредени ставки согласно барање од Министерство за финансии . 

    Од прегледот искажано е дека во досегашниот период потрошени се 

36,696,687,00 денари, најголем дел од средствата се во ставка плата во износ од 

31,470,999,00 денари . 

     Втората поголема ставка која е реализирана е ставката 42 стоки и услуги каде 

што влегуваат патните трошоци за инспекторите за извршување на дејноста на 

инспекторатот како и комунални услуги за струја, вода, ѓубре, телефон, пошта за 27 

подрачни канцеларии, набавка на канцелариски матрејали согласно јавна набавка за 
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канцелариски матрејали и тонери, сервис на службени возила согласно јавна набавка, 

одржување на објекти, трошоци за сметководствени услуги, трошоци за користење 

услуга–Праксис, како и одлив на средства по тужбено барање од 2017 година за 

вработена поради што се врши корекција на ставки од страна на Министерство за 

финансии односно кратење на ставки  . 

 

 
 

СТАВКА 

 

ОПИС БУЏЕТ 2022  

 

10 % 

КРАТЕЊЕ 

СОГЛАСНО 

БАРАЊЕТО НА 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ФИНАНСИИ  

 

РЕАЛИЗИРАНО ПРВИТЕ 6 

МЕСЕЦИ 

 

40 

 

 ПЛАТИ И 

НАДОМЕСТОЦИ 

 

66.840.000.00 

 

 31,470,999,00 

 401 

 

ОСНОВНИ ПЛАТИ 

 

48..700.000.00 

 

 22.655.778.00 

 

 402 

 

ПРИДОНЕСИ  ЗА 

СОЦИАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

 

18.140.000.00 

 

 8,815,221,00 

 

 404 

 

НАДОМЕСТОЦИ 

 

0 

 

 0 

 

42 

 

 СТОКИ И УСЛУГИ 

 

5.528.921.00 

 

 4,427,762,00 

 420 

 

ПАТНИ И ДНЕВНИ 

РАСХОДИ 

 

800.000.00 

 

200,000,00 373.912.00 

 

 421 

 

КОМУНАЛНИ 

УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, 

КОМУНИКАЦИЈА И 

ТРАНСПОРТ 

 

3.661.000.00 

 

400,000,00 3.479.209.00 

 

 423 

 

МАТЕРЈАЛИ И 

СИТЕН ИНВЕНТАР 

 

225.000.00 

 

25,000,00 81,717,00 

 

 424 

 

ПОПРАВКИ И 

ТЕКОВНО 

ОДРЖУВАЊЕ 

 

225.000.00 

 

24,900,00 74.169,00 

 

 425 

 

ДОГОВОРНИ 

УСЛУГИ 

 

257.921.00 

 

60,000,00 240.886,00 

 

 426 

 

ДРУГИ 

ТЕКОВНИ 

РАСХОДИ 

 

360.00.00 

 

40,000,00 177,869,00 

 

46 

 

 СУБВЕНЦИИ И 

ТРАНСФЕРИ 

 

621.725.00 

 

 620.926.00 

 

 464 

 

РАЗНИ 

ТРАНСФЕРИ 

 

799.00 

 

40,000,00 0 

 

 465 ИЗВРШНИ 

РЕШЕНИЈА 

620..926.00  620.926.00 

48 

 

 КАПИТАЛНИ 

РАСХОДИ 

 

265.000.00 

 

 177.000,00 

 480 

 

КУПУВАЊЕ НА 

ОПРЕМА И 

85.000.00 

 

15.000.00 0 
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МАШИНИ 

 

 483 КУПУВАЊЕ НА 

МЕБЕЛ  

180.000.00  177,000,00 

 486 

 

КУПУВАЊЕ 

ВОЗИЛА 

 

0.00 

 

 0 

  ВКУПНО 

 

73.255.646.00 

 

804.900.00 36.696.687.00 

 

 

Меѓународна соработка 

Државниот просветен инспекторат има континуирана соработка со УСАИД, УНИЦЕФ, 

ОБСЕ како и со други институции на меѓународно ниво, со цел осовременување и подобрување 

на работата на инспекторатот. 

1. Учество на Конференција  со земји од Југоисточна Европа за обезбедување на 

квалитет во Белград во февруари 2022 година; 

2. Учество во работилница со земји од Југоисточна Европа за изготвување на 

стандард на квалификации за надворешен обучувач обезбедување на квалитет 

во Подгорица во март 2022 година; 

3. Учество во работилница со земји од Југоисточна европа за изготвување на 

стандард на квалификации за надворешен обучувач обезбедување на квалитет 

во Будва во април 2022 година. 

Други активности на инспекциската служба 

         Државниот просветен инспекторат  во првото полугодие од 2022 година ги 

реализираше следниве активности:  

1. Учество во комисија за трансформација на работен однос; 

2. Учество  во комисија за верификација на дејност за формално и 

неформалноo бразование; 

3. Соработка со МОН; 

4. Соработка со БРО, ЦСОО, ЦОВ; 

5. Соработка со Инспекциски совет; 

6. Соработка со општини; 

7. Соработка со Државни инспекторати; 

8. Постапување по барање на Народен правобранител. 

Заклучоци и препораки 

Планираните цели и месечни  планови од страна на ДПИ, согласно Годишниот план за 

работа на Државниот просветен инспекторат за првото полугодие 2022 година беа реализирани 

со одредени потешкотии и претрпеа одредени измени и дополнувања пред се поради 

поместување на почетокот на второто полугодие од учебната 2021/22 година поради 

пандемијата со Ковид-19 како и поради штрајкот организиран од страна на СОНК и прекинот на 
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наставата, во кој период Државните просветни инспектори беа ангажирани во мониторинг на 

состојбата.. 

За следење на настава од далечина и таков вид на инспекциски надзор, потребно е да се 

обезбеди пристап до Teams платформата за инспекторите во Државен просветен инспекторат . 
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