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1.1 ВОВЕД 

Државниот просветен инспекторат, фокусиран е најефективно да придонесува да 

се осигурa квалитетот на воспитно образовниот процес, во сите воспитно образовни 

установи, на сите нивоа, во насока на добивање на квалитетно и инклузивно 

образование. 

Во изминатиов период КОВИД-19 пандемијата се одрази на сите граѓани и во сите 

сфери на живеење, не само кај нас туку и во светски рамки. Тоа не поттикна кон нов 

начини на размислување, беа адаптирани програмите за различни начини на настава и 

учење, а со самото тоа и надзорите на Државниот просветен инспекторат.    

Стратешкиот план на Државниот просветен инспекторат, за периодот 2023 - 2025 

година, претставува пишан документ, општа рамка во кој се наведени главните 

карактеристики на Државен просветен инспекторат, како што се: мисија, визија, 

стратешките приоритети и цели, програми за остварување на истите, остварени 

резултати за претходната година и планирани активности, резултати и показатели на 

успешност за следните три години.   

Стратешкиот план е изготвен во согласност со Методологијата за стратешко 

планирање и подготвување на Годишната програма за работа на Владата на Република 

Северна Македонија (,,Службен весник на Република Македонија” бр.124/08, 58/18 и 

223/19), Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на 

државната управа во процесот на подготвување на Стратешкиот план и Годишниот план 

за работа (,,Службен весник на Република Македонија” бр.131/18), Одлуката за 

утврдување на стратешки приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 

2022 година (,,Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 97/21), Програмата 

за работа на Владата на Република Северна Македонија 2020 – 2024 година, 

Стратегијата за образование 2018- 2025, Националната програма за усвојување на 

правото на ЕУ (НППА), стратешките документи и препораки донесени од страна на 

Европската комисија кои се однесуваат на образованието и дигитализацијата како: 

,,Обликување на дигиталната иднина на Европа” (Shaping Europe's digital future), 

,,Дигиталниот образовен акциски план 2021-2027” (Digital Education Action Plan 2021 – 

2027), Европската област за образование до 2025 година и Комуникето за достигнување 

на Европската област за образование до 2025 година и трансформирање на 

образованието и обуката за дигиталното време (European Education Area 2025 и 

Communication on Achieving a European Education Area by 2025 and resetting education and 

training for the digital age), 

Државниот просветен инспекторат при изготвувањето на стратешкиот план се 

раководеше според следните начела: 

 

- Усогласеност на приоритетите и целите на Државниот просветен инспекторат со 

приоритетите и целите на другите сектори и тела во состав на Министерството за 

образование и наука . 



- Остварливост на планираните програми во согласност со расположливите 

капацитети на Државниот просветен инспекторат. 

- Мерливост на резултатите преку јасни и транспарентни показатели на успешност.  

 

При изготвување на Стратешкиот план на Државниот просветен инспекторат се 

користеа полугодишните извештаи за работењето на Државниот просветен инспекторат 

(Јануари - Јуни 2021 и Јули - Декември 2022 година), систематизација на работни места, 

како и искуствата од досегашната примена на:  

 Закон за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
52/05, 81/08, 148/09, 57/10, 51/11, 24/13, 137/13, 164/13, 41/14, 33/15, 145/15, 30/16 и 
64/18) 

 Закон за основното образование („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 161/19 и 229/2020). 

 Закон за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 

44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 

35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 

100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 ,64/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 161/19 и,229/2020) 

 Закон за високото образование (Сл. Весник 82/2018 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр178/21) 

 Закон за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 
154/2015, 30/2016 и 53/2016) 

 Закон за математичко-информатичка гимназија (Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 64/2018) 

 Закон за обука и испит на директор на основно училиште, средно училиште, ученички 

дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 10/15, 145/15, 192/15, 30/16, 120/18 и 140/18) 

 Закон за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/14, 

129/15, 146/15, 30/16, 142/16 и 64/18) 

 Закон за националната рамка на квалификации („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 137/13 и 30/16) 

 Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во 

предучилишното воспитани, основното и средното образование („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 55/16 и 127/16 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/20) 

 Закон за заштита од пушењето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95, 

70/03, 29/04, 37/05, 103/08, 140/08, 35/10, 100/11, 157/13 и 51/18) 

 Закон за забрана и спречување на вршење на неригистрирана дејност („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 199/14 и 147/15), 



 Закон за студентски стандард  („Службен весник на Република Македонија“ број 

15/13, 30/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16 , 64/18 и20/19 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 124/19 и 248/20 и 302/20) 

 Закон за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ број 115/14, 

129/15, 146/15, 30/16, 142/16 и 64/18) 

 Закон за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 

117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16 , 64/18 и 20/19 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 248/20 и 302/20) 

 Закон за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15, 55/16 и 64/18) 

 Закон за наставници во основните и средните училишта („Службен весник на 

Република Северна  Македонија“ бр. 161/2019) 

 Закон за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 

217/15, 30/16 и 21/18) 

 Закон за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија” број 

7/2008, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15, 30/16 и 64/18) 

 Закон за отворените граѓански универзитет за  доживотно учење („Службен весник на 

Република Македонија“ број 36/11, 41/14, 145/15, 55/16 и 64/18) 

 Закон за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/13, 

12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 , 

198/18  „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 

275/19, 311/20, 294/21 и 150/22) 

 Закон за инспекциски надзор  („Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 102/19). 

 Закон за општата управна постапка  („Службен весник на Република Македонија“ број 

154/2015 и 65/2018) 

 Закон за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ број 96/2019) 

 Закон  за организација и работа на органите на Државната управа („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19) 

 Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/61 , 11/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22) 



 Закон за постапување по претставки и предлози („Службен весник на Република 

Македонија„ бр. 82/08, 13/13, 156/15 и 193/15) 

 Закон за извршување на буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 287/21 и 164/22) 

 Закон за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 90/09, 188/13 и 192/15) 

 Закон за јавните набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

24/19 и 87/21) 

 Закон за сметководство за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 61/02, 98/02, 81/05, 24/11, 145/15 и 170/17 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21) 

 Како и други подзаконски акти произлезени од погоре наведените закони. Упатства, 

насоки, програми, методологии како и одлуки на влада.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА  

 

 Примената на законите од областа на образованието, овозможува подобрување на 

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

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

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

меѓучовечки односи во воспитно-образовните установи, слабости во раководењето и 

управувањето во воспитно-образовните институции, необезбедување на програмски 

документи, а сето тоа придонесува за  слаби резултати на учесниците во воспитно-

образовниот процес.   

 При спроведување на инспекциските надзори, Државните просветените 

инспектори, освен постигнувањето на целта, наидуваат на низа потешкотии – ризици кои 

го оневозможуваат спроведувањето на законската регулатива. Главните/основните 

ризици со кои се соочуваат инспекторите се:  

 

- неусогласена законска регулатива; 

- недонесени  подзаконски акти; 

- неконтинуирано професионално усовршување на инспекторите; 

- ниски примања во соодност со одговорноста и работните обврски; 

- недостаток на човечки и матерјално технички ресурси. 

Вршењето просветен инспекциски надзор опфаќа надзор на квалитетот на 
образовниот процес и ефективноста преку евалуација на работата на воспитно-
образовните установи во основното и средното образование и вршење надзор над 
примената на законите, другите прописи и општи акти од областа на воспитанието и 
образованието. 

Просветен инспекциски надзор се врши во: основните училишта, средните 
училишта, детските градинки, установите за образование на возрасните, установите за 
образование и оспособување на ученици со посебни образовни потреби (во натамошниот 
текст: воспитно-образовни установи). Во високообразовните и во научните установи 
инспекциски надзор се врши над примената на законите со кои се уредува високо-
образовната и научната дејност, за прашања утврдени со овој закон. 

 

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

најчесто се изложени на одредени видови ризици, како на пример: вербални конфликти 

(закана и уцена), нецелосно доставување на податоци, оневозможување на вршење 

инспекциски надзор, како и непристапен терен за вршење на инспекциски надзор. 

 



Ризици на ниво на стратешки план 

Ризик Веројатноста 
за 

настанување 
на ризикот 

Влијание на 
ризикот врз 

остварување 
на целите 

Мерки за справување 
со ризикот 

- Неусогласена законска 

регулатива; 

  

 

Висок  Високо Предлози од страна на 
ДПИ за подобрување и 
усогласување на 
законската основа во 
образованието. 
 

- Недонесени  подзаконски 

акти; 

 

Висок  Високо Предлози од страна на 
ДПИ за донесување на 
подзаконски акти. 
 

  

 

- Неконтинуирано 

професионално 

усовршување на 

инспекторите; 

Висок  Високо Изработка на план за 
професионално 
усовршување на 
инспекторите.  

- ниски примања во 

соодност со одговорноста и 

работните обврски 

 

Висок  Високо Зголемување на 

примањата 



 

 

1.2 МИСИЈА 
 

Подобрување на квалитетот на воспитно-образовниот процес преку контрола на 

квалитетот во предучилишното, основното, средното образование и примена на 

законската регулатива во високото образование и научните институти, другите 

форми на образование и оценка за квалитетот на образовниот процес  како и 

контрола на законитоста во образованието согласно законите што го регулираат 

воспитно-образовниот процес. 

 

 

1.3 ВИЗИЈА  

Висококвалитетна, стручна, професионална и ефикасна поддршка за позитивните 

промени на состојбите во образованието во Република Северна Македонија. 

 

 

 

 

1.4 ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА ДРЖАВНИОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 

Државниот просветен инспекторат ги остварува следните задачи и обврски: 

 

o Врши редовни, вонредни и контролни инспекциски надзори; 

o Врши интегрална евалуација на воспитно-образовни установи-основни и 

средни училишта, изготвува упатства и инструмент за вршење интегрална 

евалауција и дава препораки за подобрување на утврдените состојби  во 

основните и средните училишта; 

- Недостаток на човечки и 

матерјално технички 

ресурси 

Висок  Високо Зајакнување на 

човечките и 

матерјално техничките 

ресурсуи на ДПИ.  



o Дава информации и извештаи за состојбите од аспект на почитување на 

законитоста од страна на воспитно-образовните, високо-образовните 

установи и научни институти; 

o Во високо образовните и научните установи врши надзор над примената на 

законската и подзаконската регулатива;  

o Воспоставува  и развива информативно-документациски систем во областа 

на образованието согласно законската регулатива, високо-образовните 

установи и научни институти; 

o Прием на странки, постапување по претставки, задолженија од Директорот 

на Државниот просветен инспекторат, Раководителот на Сектор, 

Раководителот на одделение,  

o Остварува соработка со органите на локална самоуправа; 

o Остварува  соработка со овластените просветни инспектори; 

o Остварува  соработка со сите органи и тела во воспитно образовните 

установи;  

o Навремено и квалитетно извршување на работите во рамките на Државниот 

просветен инспекторат, подготовка на извештаи и информации во 

надлежност на Државниот просветен инспекторат; 

o Подобрување на организациската клима и култура, меѓучовечките односи и  

комуникација во Државниот просветен инспекторат; 

o Професионален развој на стручниот кадар во Државниот просветен 

инспекторат; 

o Следење, организирање, насочување и координирање на работата на 

Државниот просветен инспекторат. 

 

Соработка со други институции: 

o Со сите органи во состав на Министерство за образование и наука; 

o Народниот правобранител; 

o Антикорупциска комисија; 

o Инспекциски совет и другите инспекторати; 

o Владини и невладини институции и организации.  

 



1.5 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 
 

Целите на инспекцискиот надзор ќе се остварат преку примена на постојните 

законски одредби, со цел за подобрување на квалитетот на воспитно-образовниот процес 

во Република Северна Македонија. 

За постигнување на квалитет во образовниот систем,  Државниот просветен 

инспекторат преку инспекциските надзори ќе осигура: 

- Примена на правната регулатива;  

- Подобрување  на квалитетот на воспитно образовниот процес преку ефикасно и 

ефективно спроведување на интегралната евалуација;  

- Континуирано планирање и реалзирање на активности за унапредување на 

меѓуетничката интеграција во образованието; 

- Континуирано следење на инклузивните политики во образовниот систем, 

работата на ресурсните центри и нивна соработка со училиштата; 

- Континуирано следење на вон наставните активности на училиштата, поврзани со 

антикорупциска едукација на учениците; 

- Континуирано следење на процесот на дуално образование во средните стручни 

училишта; 

- Следење на процесот на доживотно образование; 

- Контроли и надзор над работата на образовните и другите установи во кои се 

згрижени ученици кои остваруваат право на образование; 

- Континуирано спроведување на  „Советување на родители – родителска школа“; 

- Континуирана контрола на водење и издавање на педагошка евиденција и 

документација во воспитно образовните установи; 

- Континуирано следење на образованието на децата во предучилишните установи; 

- Континуирано следење на професионален и кариерен развој на наставници, 

стручни соработници во основни и средни училишта;  

- Континуирана контрола на издадените акредитации на студиските програми во 

високообразвоните установи, контрола за издадени решенија за почеток со работа на 

високообразовните установи;  

- Континуирана контрола на изборот на органи на управување на високообразовните 

установи; 

- Континуирана контрола на постапките за избор во наставно-научни, наставно-

стручни, наставни, научни и соработнички звања во високообразовните установи; 

- Континуирана контрола на услови и начин на запишување на студенти на сите три 

циклуси на студии на високообразовните установи; 

- Континуирана контрола на издавање на документи за завршени студии на сите три 

циклуси на студии; 

- Континуирано подобрување и развој на внатрешните капацитети на Државниот 

просветен инспекторат. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 СТРУКТУРА НА ОРГАНОТ НА  ДРЖАВНАТА УПРАВА –ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН 

ИНСПЕКТОРАТ  (планирани промени) 

А. Структура - Органограм  



 

 

 



Б. Планирани промени 

Моментална состојба/кадрова анализа во ДПИ 

 

Во Државниот просветен инспекторат има Директор и вкупно 98 вработени лица, од кои 1 

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

инспектори и 3 Раководители на одделенија за административна поддршка), 55 Советник-

државни просветни инспектори распоредени по надзорни подрачја и во Скопје 

(седиштето на МОН) и 28 - стручни и стручно-административни државни службеници и 6 -  

помошно-технички лица. 

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 0 

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 

1 0 



инспекторатот 

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 
квалитетот во 
предучилишно, 
основно, средно, 
пост-средно 
образование и 
образование во 
специјализирани 
воспитно-образовни 
установи во 
вардарски плански 
регион 

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

1 0 

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 13 

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 
североисточен 
плански регион     

Раководител на одделение за 
инспекциски надзор и оценување на 
квалитетот во предучилишно, основно, 
средно, пост-средно образование и 
образование во специјализирани 
воспитно-образовни установи во 
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 3 

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

1 0 

Помлад соработник за поддршка и 
развој на инспекторатот во 
североисточен плански регион 

2 2 

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

1 0 

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 

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 0 



образование и 
образование во 
специјализирани 
воспитно-образовни 
установи во 
југозападен  
плански регион 

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 4 

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

4 0 

Возач, Струга 1 1 

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

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

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 

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 



образование и 
образование во 
специјализирани 
воспитно-образовни 
установи во 
југоисточен  
плански регион 

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

5 3 

Умножувач (копирант ) 
1 1 

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

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

1 1 

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

9 5 

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 
образование, 
научните институти 
и студентските 
домови 

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

1 0 

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

8 7 

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

1 1 



домови   

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

1 0 

Одделение за 
финансиски 
прашања 

Раководител на одделение за 
финансиски прашања 

1 1 

Советник за буџетска контрола  во 
инспекторатот 

1 1 

Помлад соработник за буџетска 
координација во инспекторатот 

1 0 

Одделение за 
внатрешна ревизија  

Раководителот на одделение за 
внатрешна ревизија 

1 0 

Виш соработник, Внатрешен ревизор 
1 1 

 

Систематизирани се 138 работни места, а пополнети 98 работни места. (плус 2 работни 

места на определено работно време). 

 

Вкупно непотполнети  се 38 работни места и тоа: 

Раководител на сектор – 1 

Рaководител на одделение – 1 

Рaководител на одделение за инспекциски надзор – Виш инспектор – 4 

С-ДПИ – 15 

 вардарски – 1 

 пелагониски – 2 

 скопски – 2 

 североисточен -2 

 југозападен – 1 

 југоисточен -2 

 полошки -4 

 високо – 1 

Административна поддршка – 17 

 Советник – 5 

 Виш соработник – 1 



 Помлад соработник – 2 

 Самостоен референт – 2 

 Виш референт – 6 

 Возач - 1 

 

 

Во периодот од 2020 - 2022 година во пензија отишле вкупно 17 вработени. 

Од кои: 

Виш инспектор – 4 

С-ДПИ – 9 

административни – 4 

 

Во периодот од 2023 – 2025 година во пензија ќе одат вкупно 10 вработени. 

Од кои: 

Виш инспектор – 1 

С-ДПИ – 8 

административни – 1. 

 

Забелешка: Охрид и Гостивар, Кавадарци, Ресен,  би останале без инспектор, 

 

За подобро функционирање на Државен просветен инспекторат, планирани се промени 

со овој стратешки план со цел за зајакнување на човечките и матерјално техничките 

ресурси на органот, за доследно вршење на дејноста во согласност со мисијата, визијата 

и стратешките определби.  

1.7 СОРАБОТКА СО ДРУГИ ОРГАНИ   

Државниот просветен инспекторат, врз основа на потребите, остварува соработка 

со други инспекциски служби и органи и тоа: 

 

o Инспекциски совет; 

o Министерство за образование и наука; 



o Министерство за внатрешни работи; 

o Министерство за труд и социјална политика; 

o Министерство за информатичко општество и администрација; 

o Министерство за правда; 

o Министерство за здравство; 

o Државен санитарен и здравствен инспекторат; 

o Државен управен инспекторат; 

o Државен инспекторат за труд; 

o Државен инспекторат за техничка инспекција; 

o Државен инспекторат за животна средина; 

o Државен пазарен инспекторат; 

o Државен завод за ревизија; 

o Агенција за вработување; 

o Агенцијата за млади и спорт; 

o Локалната самоуправа; 

o Овластените просветни инспектори; 

o Биро за развој на образованието; 

o Центар за средно-стручно образование и обука; 

o Државниот испитен центар, 

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

на заедниците; 

o Државен инспекторат за употреба на јазиците; 

o Педагошката служба; 

o Центар за образование на возрасните; 

o Биро за судски вештачења; 

o Управата на финансиска полиција;  

o Народниот правобранител; 



o Државна комисија за спречување на корупција; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 

 

 

1. ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ВО 

НАДЛЕЖНОСТ НА ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ  

(СОГЛАСНО КАЛЕНДАРОТ НА АКТИВНОСТИ ВО ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ) 

 

 

 

 

2. ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТАТА НА ВОСПИТНО-

ОБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ПРЕКУ ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЛНА 

ЕВАЛУАЦИЈА   

(КОНТИНУИРАНА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА 

КВАЛИТЕТ НА РАБОТА НА УЧИЛИШТАТА) 

 

 

 



 

3. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И РАЗВОЈ НА ДПИ  

 

(СЛЕДЕЊЕ И АКТИВНО УЧЕСТВО ВО РЕФОРМИТЕ ОД ОБЛАСТА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕКУ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

ОДНОСНО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СОРАБОТКА 

СО ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОНТИНУИРАНА 

ОБУКА НА ВРАБОТЕНИТЕ, РОДОВА ЕДНАКВОСТ И ДООФОРМУВАЊЕ НА 

БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ)  

 

 

 

 

 

 

 

1.9 ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРЕТХОДНАТА ТЕКОВНА ГОДИНА 

 

Инспекциски надзор 
 

Вршењето просветен инспекциски надзор опфаќа надзор на квалитетот на образовниот 
процес и ефективноста преку евалуација на работата на воспитно-образовните установи 
во основното и средното образование и вршење надзор над примената на законите, 
другите прописи и општи акти од областа на воспитанието и образованието. 

Просветен инспекциски надзор се врши во: основните училишта, средните училишта, 
детските градинки, установите за образование на возрасните, установите за образование 
и оспособување на ученици со посебни образовни потреби.  

Во високообразовните и во научните установи инспекциски надзор се врши над 
примената на законите со кои се уредува високо-образовната и научната дејност. 
Инспекциски надзор се врши и над извршувањето на законите, другите прописи и акти со 
кои се уредуваат ученичките и студентските домови. 

Субјекти на инспекциски надзор 

 Во календарската 2022 година како субјекти на надзори беа сите основни 

училишта, средни училишта, установите за образование и оспособување на 

ученици со посебни образовни потреби, детските градинки, ученичките и 

студентските домови, високообразовните и во научните установи. 



 Инспекциски надзори по закони 

 Државниот просветен инспекторат врши редовни, вонредни и контролни 

инспекциски надзори. Според Програмата за работа на Државниот просветен 

инспекторат, предвидува инспекциски надзори над: 

o Водење на педагошка евиденција и документација во електронска форма 

(е-дневник); 

o Реализација на додатна и дополнителна настава; 

o Антикорупциска едукација 

o Реализација на практична настава 

o Реализација на феријална пракса 

o Изготвување на Самоевалуација и Програма за развој 

o Советување на родители 

o Остварување на Годишна програма за работа 

o Реализација на додатна и дополнителна настава 

o Реализција на проширена програма 

o Употреба на учебници 

o Формирање и работа на инклузивни тимови 

o Реализација на воннаставни активности, слободни часови и проектни 

активности 

o Работа на детските градинки 

o Работа на наставниците ментори и приправници во училиштата 

o Формирање и работа на инклузивни тимови во училиштата 

o Систематски преглед на вработените во основно и средно образование 

o Реализација на наставен план и програма 

o Конституирање и работа на орган на управување на училиште 

o Осигурување на училиште 

o Спортска академија 

o Уписи и редовно посетување на настава на учениците 

o Оценување на постигањата на учениците 

o Водење на педагошка евиденција и документација во предучилишни 

установи и училишта  

o Ученички стандард  

o Надзор над работењето на ученичките и студентските домови;  

o Редовни инспекциски надзори во јавните студентски домови, по однос на 

сместување на студентите согласно Конкурсот за прием на студенти во 

наредните академски години; 

o Избор во наставно-научни и соработнички звања во јавните и приватните 

високо-образовни установи; 

o Водење евиденции и заштита на лични податоци на студенти (личен картон 

на студенти); 

o Инспекциски надзор во јавните и приватните високо-образовни установи по 

однос на поседување на акредитации и решение за почеток со работа. 

o Инспекциски надзор во однос на упис на студенти во високо образовни и 

научни установи 



o Водење на матични и главни книги во високо образовни и научни установи 

o Самоевалуација на работата на високо образовни и научни установи 

o Примена на закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана 

дејност 

o Примена на закон за заштита од пушење 

 

 

Интегрална евалуација  

 

Интегралната евалуација претставува посебен вид на инспекциски надзор, при 

што се мери квалитетот на работата на воспитно образовните установи.   

Државниот просветен инспекторат, на крајот од календарската година, согласно 

спроведените интегрални евалуации редовно изготвува извештај за квалитетот на 

воспитно образовниот процес, во кој се наведени/евидентирани сите слаби и јаки страни 

на училиштата и отворените граѓански универзитети. Во извештајот врз основа на 

наведените слаби страни се даваат препораки за подобрување на квалитетот на 

воспитно-образовниот процес.  

 

 

Табела 1. Преглед на вкупниот број на откриени неправилности и спроведени 
инспекциски надзори според вид во полугодието(Јануари - Јуни 2021 година), по региони 
и општини 

Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 
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 Вардарски  регион 
168 13 7 188 7 

1 Велес 
35 4 1 40 1 

2 Градско 
5     5   

3 Демир Капија 
7     7   

4 Кавадарци 
48 3   51   

5 Лозово 
6 2 2 10 2 

6 Неготино 
17 1 3 21 3 



Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 
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7 Росоман 
8 2   10   

8 Свети Николе 
30 1   31   

9 Чашка 
12   1 13 1 

 Источен регион 
238 95 18 351 18 

10 Берово 
19 1 1 21 1 

11 Виница 
22 3   25   

12 Делчево 
18 4 2 24 2 

13 Зрновци 
4     4   

14 Карбинци 
7     7   

15 Кочани 
46 60 8 114 8 

16 Македонска Каменица 
11 1   12   

17 Пехчево 
2 3 2 7 2 

18 Пробиштип 
19 4   23   

19 Чешиново 
13 2   15   

20 Штип 
77 17 5 99 5 

 Југозападен регион 
241 26 18 285 18 

21 Вевчани 
6   2 8 2 

22 Дебар 
18 1 4 23 4 

23 Дебарца 
5   1 6 1 

24 Кичево 
60 6   66   

25 Македонски Брод 
9     9   

26 Охрид 
58 11 3 72 3 

27 Пласница 
5     5   



Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 
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28 Струга 
68 8 8 84 8 

29 Центар Жупа 
12     12   

 Југоисточен регион 
139 7 8 154 8 

30 Богданци 
5     5   

31 Босилово 
3     3   

32 Валандово 
7     7   

33 Василево 
5     5   

34 Гевгелија 
25 4 4 33 4 

35 Дојран 
5   1 6 1 

36 Конче 
4     4   

37 Ново Село 
6     6   

38 Радовиш 
29 2   31   

39 Струмица 
50 1 3 54 3 

 Пелагониски регион 
262 95 131 488 131 

40 Битола 
113 53 107 273 107 

41 Демир Хисар 
13 3 1 17 1 

42 Долнени 
19 10   29   

43 Кривогаштани 
13     13   

44 Крушево 
16 6 5 27 5 

45 Могила 
11 1 2 14 2 

46 Новаци 
2 1   3   

47 Прилеп 
54 18 12 84 12 

48 Ресен 
21 3 4 28 4 



Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 
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 Полошки регион 
311 92 57 460 57 

49 Боговиње 
28 1 2 31 2 

50 Бревеница 
17 4 6 27 6 

51 Врапчиште 
14 11 1 26 1 

52 Гостивар 
60 25 22 107 22 

53 Желино 
32 6 11 49 11 

54 Јегуновце 
13     13   

55 Маврово и Ростуша 
25 1 1 27 1 

56 Теарце 
17 2   19   

57 Тетово 
105 42 14 161 14 

 Североисточен регион 
172 17 21 210 21 

58 Кратово 
9     9   

59 Крива Паланка 
9 2   11   

60 Куманово 
106 12 9 127 9 

61 Липково 
27 1 8 36 8 

62 Ранковце 
5     5   

63 Старо Нагоричане 
16 2 4 22 4 

 Скопски регион 
587 141 73 801 73 

64 Аеродром 
57 13 8 78 8 

65 Арачиново 
6 5 2 13 2 

66 Бутел 
48 9 2 59 2 

67 Гази Баба 
66 17 7 90 7 

68 Ѓорче Петров 
57 5 8 70 8 



Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 
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69 Зелениково 
4 3 2 9 2 

70 Илинден 
28 7 3 38 3 

71 Карпош 
83 20 7 110 7 

72 Кисела Вода 
47 14 7 68 7 

73 Петровец 
6 1 1 8 1 

74 Сарај 
44 10 1 55 1 

75 Сопиште 
 6 1    7   

76 Студеничани 
2 5 3 10 3 

77 Центар 
72 18 9 99 9 

78 Чаир 
43 11 1 55 1 

79 Чучер-Сандево 
16 2 1 19 1 

80 Шуто Оризари 
8 1 11 20 11 

ВКУПНО 
2124 487 333 2944 333 

 

 

Табела 2. Преглед на вкупниот број на откриени неправилности и спроведени 
инспекциски надзори според вид во полугодието, по региони и општини (Јули - Декември 
2021 година) 

Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 
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 Вардарски  регион 109 
18 3 130 3 

1 Велес 
24 8  0 32  0 

2 Градско 
5  0 0  5  0 

3 Демир Капија 
1 0  0  1  0 



Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 
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4 Кавадарци 
31 2  0 33  0 

5 Лозово 
5 0   0 5  0 

6 Неготино 
3  0  0 3  0 

7 Росоман 
5  0  0 5  0 

8 Свети Николе 
23 7 2 32 2 

9 Чашка 
12 1 1 14 1 

 Источен регион 
205 122 51 378 51 

10 Берово 
15 3 0  18 0  

11 Виница 
28 24 3 55 3 

12 Делчево 
13 6 3 22 3 

13 Зрновци 
5  0 0  5 0  

14 Карбинци 
8 0  5 13 5 

15 Кочани 
39 53 38 130 38 

16 Македонска Каменица 
8 1  0 9  0 

17 Пехчево 
6 1  0 7 0  

18 Пробиштип 
13 4  0 17 0  

19 Чешиново 
12 1 0  13  0 

20 Штип 
58 29 2 89 2 

 Југозападен регион 
255 45 11 311 11 

21 Вевчани 
6 1  0 7 0  

22 Дебар 
15 1  0 16  0 

23 Дебарца 
6  0 0  6  0 

24 Кичево 
62 11  0 73  0 



Ред.Бр. Регион/Општина 
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25 Македонски Брод 
9 2  0 11  0 

26 Охрид 
52 12 3 67 3 

27 Пласница 
15 1  0 16  0 

28 Струга 
81 14 5 100 5 

29 Центар Жупа 
9 3 3 15 3 

 Југоисточен регион 
139 18 2 159 2 

30 Богданци 
3 1  0 4 0  

31 Босилово 
1  0  0 1  0 

32 Валандово 
4  0  0 4  0 

33 Василево 
8  0  0 8  0 

34 Гевгелија 
24 4  0 28  0 

35 Дојран 
6  0  0 6  0 

36 Конче 
0   0  0 0  0 

37 Ново Село 
5  0  0 5 0  

38 Радовиш 
34 4  0 38 0  

39 Струмица 
54 9 2 65 2 

 Пелагониски регион 
237 91 50 378 50 

40 Битола 
93 33 33 159 33 

41 Демир Хисар 
16 2 1 19 1 

42 Долнени 
20 5 6 31 6 

43 Кривогаштани 
7 0  0  7 0  

44 Крушево 
13 5 2 20 2 

45 Могила 
15 3  0 18  0 



Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 
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46 Новаци 
3  0  0 3  0 

47 Прилеп 
50 38 2 90 2 

48 Ресен 
20 5 6 31 6 

 Полошки регион 
296 90 46 432 46 

49 Боговиње 
27 6 9 42 9 

50 Бревеница 
16 3 5 24 5 

51 Врапчиште 
18 7 2 27 2 

52 Гостивар 
64 17 13 94 13 

53 Желино 
23 4  0 27 0  

54 Јегуновце 
12 2  0 14  0 

55 Маврово и Ростуша 
17 3 1 21 1 

56 Теарце 
21 2  0 23  0 

57 Тетово 
98 46 16 160 16 

 Североисточен регион 
166 37 14 217 14 

58 Кратово 
5 0  0  5 0  

59 Крива Паланка 
10 3 0  13  0 

60 Куманово 
100 25 8 133 8 

61 Липково 
31 9 6 46 6 

62 Ранковце 
5  0  0 5 0  

63 Старо Нагоричане 
15  0  0 15  0 

 Скопски регион 
687 248 97 1032 97 

64 Аеродром 
98 39 12 149 12 

65 Арачиново 
4  0  0 4 0  



Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 
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66 Бутел 
27 13 12 52 12 

67 Гази Баба 
63 26 6 95 6 

68 Ѓорче Петров 
60 4 1 65 1 

69 Зелениково 
3  0 0 3 0  

70 Илинден 
40 4 20 64 20 

71 Карпош 
77 45 9 131 9 

72 Кисела Вода 
55 22 5 82 5 

73 Петровец 
8 3  0 11  0 

74 Сарај 
53 5 5 63 5 

75 Сопиште 
8  0  0 8 0  

76 Студеничани 
21 3 0  24  0 

77 Центар 
72 55 18 145 18 

78 Чаир 
70 24 9 103 9 

79 Чучер-Сандево 
19 3  0 22 0  

80 Шуто Оризари 
9 2  0 11  0 

ВКУПНО 
2094 669 274 3037 274 

 

 

 

Освен вршење на инспекциски надзор, државните просветни инспектори 

извршуваат и други активности кои што не се преточени во извештајот, а се од суштински 

карактер за самиот воспитно образовени процес.  

Како најчести активности каде што учествуваат инспекторите (како законска 

обврска), во соработка со други институции се: 

  

 Комисија за трансформација на работен однос на наставници и стручни 

соработници, 

 Комисија за верификација на образовни профили во средните стручни 

училишта, 



 Комисија за верификација на установи за образование на возрасни,  

 Комисија за давање согласност за запишување на студенти по првото 

затварање на матичните книги,  

 Комисија за нострификација и еквиваленција на свидетелства и 

дипломи добиени во странство итн. 

 Учество во работни групи за изготување на законски и подзаконски акти,  

 Комисија за спроведување на јавни набавки во ДПИ, 

 Учество во комисии – менторирање на кандидати за инспектори во друг 

инспекторат, 

 Комисија за водење на дисциплинска постапка во ДПИ, 

 Комисија за вршење на редовен и вонреден попис во ДПИ 

 Комисија за прием на матерјално технички добра во ДПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10  ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ И ОЧЕКУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ДО КРАЈОТ НА 

ТЕКОВНАТА ГОДИНА  

Инспекциски надзор во првите шест месеци од тековната 2022 година 

 

Табела 3. Преглед на вкупниот број на откриени неправилности и спроведени 

инспекциски надзори според вид во полугодието, по региони и општини (Јануари - 

Јули 2022 година) 

Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 
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 Вардарски  регион 124 26 2 152 5 

1 Велес 24 10 1 35 4 

2 Градско 2     2   



Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 
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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 

 Југозападен регион 371 46 18 435 20 

21 Вевчани 8 3   11   

22 Дебар 18 5 2 25 2 

23 Дебарца 8     8   



Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 
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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 

43 Кривогаштани 10     10 2 

44 Крушево 17   1 18 2 



Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 
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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 



Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 
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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 



 

             Во високообразовните установи и јавните научните институти во текот на првите 

шест месеци 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 издадени се и 132 решенија. Државните просветни инспектори 

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

20 прекршочни пријави. 

 

Се очекува до крајот на оваа тековна година зголемување на бројот на интегралните 

евалуации, како и спроведување на инспекциските надзори, согласно планираното за 

тековната година.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 ПРОГРАМИ 

 

Согласно Годишна програма за работа на Државниот просветен инспекторат за 2022 

година и по задолжение на директор согласно член 9 од Закон за просветната инспекција 

(„Службен весник на Република Северна 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), Државните просветни инспектори ќе вршат редовен инспекциски 

надзор во воспитно-образовните установи поврзани со актуелните теми и активностите, 

при што ќе се применуваат позитивните законски прописи во воспитно образовните 

установи и тоа:  

 

Табела 4 – Редовен инспекциски надор во основни и средни училишта, 

детски градинки, отворени граѓански универзитети, установи за образование на 

возрасни 

Подрачје во 
предучилишно, 

основно и  средно 
образование 

Вид на 
инспекциски 

надзор 

Степен на 
сложеност 

на 
инспекциски 

надзор 

Бр. на 
очекуван

и 
откриени 
неправил

ности Критериуми Квартал 

Остварување на 

Годишна програма 

(полугодишен 

период), 

Оценување на 

учениците за прво 

полугодие   

поведение и 

изречени 

педагошки мерки  

 Редовен Q1  

Закон за 
просветна 

инспекција, Закон 
за основното 
образование, 

Закон за 
средното 

образование   
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 (

Ј
А
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У
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Р

И
; 

Ф
Е

В
Р

У
А

Р
И

; 
М

А
Р

Т
) 

 
Водење на 
педагошката 
евиденција во 
основно и средно 
образование Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   

Надзор во 

воспитно-

образовниот 

процес во детските 

градинки во рамки 

на андлежности на 

ДПИ 
Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за заштита на 

децата   



 

Осигурување на 
училишни објекти, 
опрема, вработени 
и ученици 

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   

Работа со деца со 
посебни образовни 
потреби 
(инклузивност) 

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   

Организација и 
реализација на 
практична настава   

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за средното 

образование   

1    
 

 

Организирање на 
воспитно-
образовната 
работа во ученички 
дом ( педагошка 
евидција и 
документација-на 
крајот од 
наставната година, 
реализација на  
годишен и неделен 
број на наставни 
часови, наставни 
денови, )  

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за ученички 

стандард   

II
 К

В
А

Р
Т

А
Л

  
 (

А
П

Р
И

Л
; 

М
А

Ј
; 

Ј
У

Н
И

) 



Активности за 

антикорупциска 

едукација на 

учениците во 

основно и средно 

образование 

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   

Запишување на 
деца во прво 
одделение во 
основно 
образование ( 
организирање, 
опфат од реон) 

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование,  

Реализација на 

наставните 

планови и 

програми во 

основно и средно 

образование( 

неделен и годишен 

фондна наставни 

часови, настававни 

денови) -Успех,  

поведение и 

изречени 

педагошки мерки 

во основно и 

средно 

образование  

 Редовен Q1  

 

Организација и 
реализација на 
феријална пракса 
во средно стручно 
образование 

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   



Реализација на 
воннаставните 
активности во 
основно и средно 
образование 
(натпревари, 
секции, екскурзии, 
додаток на 
сведителство) 

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   

2    

 

 

Водење на 

педагошката 

евиденција и 

документација во 

основно и средно 

образование, 

Резултати од 

матура и водење 

на Главни книги за 

матура и завршен 

испит 

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   

II
I 

К
В

А
Р

Т
А

Л
  
 (

J
У

Л
И

; 
А

В
Г

У
С

Т
; 

С
Е

П
Т

Е
М

В
Р

И
) 

Систематски 

преглед за 

вработени 

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   

Самоевалуација и 
Програма за развој 
на училиштето во  
основно и средно 
образование  

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна  

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   



Постоење на 
услови за вршење 
на дејност во 
воспитно-
образовните 
установи и надзор 
над подготовките 
за почеток на 
учебната година 
2022/23 и 
формирање на 
паралелки 

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   

Донесување на 
годишна програма 
за работа на 
воспитно-
образовните 
институции во 
основно и средно 
образование , 
(Брошура, 
проширена 
програма –основно 
образование) 

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   

Известување за 

незапишани деца 

во прво одд и 

средно училиште 

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   

3    

 

 

Работа на 
инклузивните 
тимови во 
училиштата  

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   

IV
 К

В
А

Р
Т

А
Л

 



Надзор над 
работата на 
Менторите на -
приправници во 
училиштето  

 
 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   

Надзор по  однос 
на организирање и 
реализирање на 
слободни часови и 
проектни 
активности  

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за средното 

образование   

Почитување на 
законската 
одредба за 
„Советување на 
родители - 
родителска школа“ 

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   

Организација и 
реализација  на  
дополнителна и 
додатна настава во 
основно и средно 
образование 
соглаасно 
распоред 

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   

Работа на органот 
на управување и 
советот на 
родители во 
основните и 
средните училишта 

 Редовен Q1  

Закон за 

просветна 

инспекција, Закон 

за основното 

образование, 

Закон за 

средното 

образование   

4    
 

 

 



Табела 5 – Редовен инспекциски надзор во високо-образовни институции, 

научно-истражувачки институти и студентски домови 

 

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

Вид 
инспекциски

надзор 

Степен на 
сложеност на 
инспекциски 

надзор 

Бр. на 
очекувани 
Откриени 

неправилн
ости 

Критериуми 

Месец/Кв
артал 

- Редовен инспекциски 
надзор на јавните и  
приватните 
високообразовани 
установи и научни 
институти во однос на 
водење на матични и 
главни книги на  
запишани и 
дипломирани студенти, 
во материјална и 
електронска форма на 
прв, втор и трет циклус 
на студии, како и  
-Редовни инспекциски 
надзори во јавните и 
приватни 
високообразовни 
установи и научни 
институти во 
Р.С.Македонија, по 
однос на запишување на 
студентите во 
високообразовните 
установи, на прв, втор и 
трет циклус на студии. 

Редовен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Q1 

 
 
 

-Закон за 
просветна 
инспекција 
- Закон за 
високо 
образование 
- Правилникот 
за формата и 
начинот на 
водењето (во 
материјална и 
електронска 
форма) и 
содржина на 
матичната 
книга на 
запишани 
студенти и 
главната 
книга на 
дипломирани 
студенти 

- I - 
квартал 

 
Jануари 

2022 
година 

 

Редовен инспекциски 
надзор на јавните и  
приватните 
високообразовани 
установи и научни 
институти во однос на 
водење на матични и 
главни книги на  
запишани и 
дипломирани студенти, 
во материјална и 
електронска форма на 
прв, втор и трет циклус 
на студии, како и  
-Редовни инспекциски 

Редовен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Закон за 
просветна 
инспекција 
- Закон за 
високо 
образование 
- Правилникот 
за формата и 
начинот на 
водењето (во 
материјална и 
електронска 
форма) и 
содржина на 
матичната 

      - I - 
квартал 
 
Февруари                
2022 
година 



надзори во јавните и 

приватни 

високообразовни 

установи и научни 

институти во 

Р.С.Македонија, по 

однос на запишување на 

студентите во 

високообразовните 

установи, на прв, втор и 

трет циклус на студии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 

книга на 
запишани 
студенти и 
главната 
книга на 
дипломирани 
студенти 

- Редовни инспекциски 

надзори на сите јавни и 

приватни 

високообразовни 

установи и научни 

институти во 

Р.С.Македонија, по 

однос на спроведените 

постапки за избор во 

наставно-научни и 

соработнички звања 

Редовен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 

 
 
 
 

Закон за 
просветна 
инспекција 
- Закон за 
високо 
образование 
 

- I - 
квартал 

 
Март 2022  

година 

Редовни инспекциски 
надзори на сите јавни и 
приватни 
високообразовни 
установи и научни 
институти во 
Р.С.Македонија, по 
однос на спроведените 
постапки за избор во 
наставно-научни и 
соработнички звања 

Редовен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 

 Закон за 
просветна 
инспекција 
- Закон за 
високо 
образование 
 - II -

квартал 
 

Април 
2022 

година   



Редовни инспекциски 

надзори на сите јавни и 

приватни 

високообразовни 

установи и научни 

институти во 

Р.С.Македонија, по 

однос на спроведените 

постапки за избор во 

наставно-научни и 

соработнички звања 

Редовен 

 

 

 

 

 

          Q1 

 Закон за 
просветна 
инспекција 
- Закон за 
високо 
образование 
 

- II- 
квартал 

 
Мај 2022 
година  

Редовни инспекциски 

надзори на сите јавни и 

приватни 

високообразовни 

установи и научни 

институти во 

Р.С.Македонија, по 

однос на поседување на 

решение за 

акредитација на 

студиските програми,  и 

решение за почеток со 

работа 

Редовен 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 

 Закон за 
просветна 
инспекција 
- Закон за 
високо 
образование 
 

– II -
квартал 

 
Јуни 2022 

година 

Редовни инспекциски 

надзори на сите јавни и 

приватни 

високообразовни 

установи и научни 

институти во 

Р.С.Македонија, по 

однос на поседување на 

решение  за 

акредитација на 

студиските програми и 

решение за почеток со 

работа 

Редовен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 

 Закон за 
просветна 
инспекција 
- Закон за 
високо 
образование 
 

- III -
квартал 

 
Јули 2022 

година   



Редовни инспекциски 

надзори на сите јавни и 

приватни 

високообразовни 

установи и научни 

институти во 

Р.С.Македонија, по 

однос на спроведена 

постапка за 

самоевалуација на 

вискокообразовните 

установи 

Редовен 

 

 

 

 

 

 

           Q1 

 Закон за 
просветна 
инспекција 
- Закон за 
високо 
образование 
 

- III -
квартал 

 
Август 

2022 
година 

 

Редовни инспекциски 

надзори на сите јавни и 

приватни 

високообразовни 

установи и научни 

институти во 

Р.С.Македонија, по 

однос на спроведена 

постапка за 

самоевалуација на 

вискокообразовните 

установи 

Редовен 

 
 

 

 

 

 

          Q1 

 Закон за 
просветна 
инспекција 
- Закон за 
високо 
образование 
 

- III –
квартал 

 
Септемвр

и 2022 
година 

Редовни инспекциски 

надзори во јавните и 

приватни 

високообразовни 

установи и научни 

институти во 

Р.С.Македонија, по 

однос на исполнетост на 

условите за формирање 

на Високообразовни 

установи.  

Редовен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 

 Закон за 
просветна 
инспекција 
- Закон за 
високо 
образование 
 

– IV -
квартал 

 
Октомври 

2022 
година 



Редовни инспекциски 

надзори во јавните и 

приватни 

високообразовни 

установи и научни 

институти во 

Р.С.Македонија, по 

однос на исполнетост на 

условите за формирање 

на Високообразовни 

установи. 

Редовен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 

 Закон за 
просветна 
инспекција 
- Закон за 
високо 
образование 
 

– IV -
квартал 

 
Ноември 

2022 
година  

Редовни инспекциски 

надзори во јавните и 

приватни 

високообразовни 

установи и научни 

институти во 

Р.С.Македонија, по 

однос на исполнетост на 

условите за формирање 

на Високообразовни 

установи. 

Редовен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 

 Закон за 
просветна 
инспекција 
- Закон за 
високо 
образование 
 

– IV -
квартал  

 
Декември 

2022 
година 

 

1.1.1 Вонредни инспекциски надзори во воспитно-образовни институции  

Вонредни инспекциски надзори во основни, средни училишта и високо-образовните 

институции, Државниот просветен инспекторат во 2022 година ќе врши врз основа на 

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

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

 

1.1.2 Контролни инспекциски надзори во воспитно-образовни институции  

Контролните инспекциски надзори се вршат по истекот на рокот определен од 

страна на Државните просветни инспектори, со цел за утврдување на преземените 

активности и мерки во однос на дадените наредби за отстранување на неправилностите. 

 

1.1.3 Интегрална евалуација во основни и средни училишта 

Согласно Годишната програма за работа на Државниот просветен инспекторат за 2022 

година, Закон за просветната инспекција („Службен весник на Република Северна 

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

41/2014, 33/2015, 145/2015 ,30/2016 и 64/2018 година), Прирачникот за интегрална 

евалуација на училиштата и Индикаторите за квалитет на работата на училиштата, 



Државниот просветен инспекторат ќе врши интегрална евалуација во основни и средни 

училишта како и во отворени граѓански универзитети.   

Со процесот на интегрална евалуација Државниот просветен инспекторат го 

оценува квалитетот  на воспитно образовната работа во воспитно образовните установи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

 

2.1ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА 

ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ  



Контролата над примената на законите во воспитно-образовните установи, 
високобразовните установи, научните институти, државните ученичките и студентските 
домови ќе се спроведува преку планирани 12 000 инспекциски надзори на  годишно ниво 
и тоа:  
 

- Редовни надзори - 9000 

- Вонредни – 2000 и  

- Контролни надзори – 1000 

 

2.1.1 РЕДОВНИ НАДЗОРИ  

(ПЛАНИРАНО НА ГОДИШНО НИВО 9000 РЕДОВНИ НАДЗОРИ) 

 

Од страна на Државниот просветен инспекторат ке се вршaт редовни инспекциски назори 
во  основни училишта, средни училишта, високо образовнии научни установи, ученички 
домови, студенски домови, отворени граѓански универзитети за доживотно учење, детски 
градинки , установи за ран детски развој и во други установи/приватни установо  каде се 
реализира воспитно образовен процес во однос на:   
  

o Водење на педагошка евиденција и документација во електронска форма (е-

дневник); 

o Реализација на додатна и дополнителна настава; 

o Антикорупциска едукација 

o Реализација на практична настава 

o Реализација на феријална пракса 

o Изготвување на Самоевалуација и Програма за развој 

o Остварување на Годишна програма за работа 

o Реализација на додатна и дополнителна настава 

o Реализција на проширена програма 

o Употреба на учебници 

o Формирање и работа на инклузивни тимови 

o Реализација на воннаставни активности, слободни часови и проектни активности 

o Работа на детските градинки 

o Работа на наставниците ментори и приправници во училиштата 



o Формирање и работа на инклузивни тимови во училиштата 

o Систематски преглед на вработените во основно и средно образование 

o Реализација на наставен план и програма 

o Конституирање и работа на орган на управување на училиште 

o Осигурување на училиште 

o Спортска академија 

o Уписи и редовно посетување на настава на учениците 

o Водење  и издавање на педагошка евиденција и документација во предучилишни 

установи и училишта  

o Ученички стандард  

o Надзор над работењето на ученичките и студентските домови;  

o Примена на закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност 

o Примена на закон за заштита од пушење 

o Планирање и организрање на почетокот на новата учебна година, 

o Регистрирање и работа на училишни спортски клубови 

o Формирање на паралелки со помал број на ученици и формирање на групи за 

практична настава  

o Запишување на ученици  

o Почитување на законската одредба за „Советување на родители – родителска 

школа“,  

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

o Изведување на поправни испити  

o Вработување на  соодветен наставен кадар, 

o Работни должности на наставници и стручни соработници 

o Спроведување на државна матура, 

o Постапки во избор во наставно-научни звања во високо-образовните установи и 

научните институти 



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

работа 

o Постапка по однос на право на вршење образовна дејност на наставно научниот 

кадар во друга високообразовна установа 

o Запишување на студенти во високо-образовните установи и научни институти во 

сите три циклуси на високо образование 

o Самоевалуација на високообразовните установи 

o Водење на матични и главни книги на запишани, односно дипломирани студенти 

 

 

 
 
 
 

2.1.2 ВОНРЕДНИ НАДЗОРИ 

(ПЛАНИРАНО НА ГОДИШНО НИВО 2000 ВОНРЕДНИ НАДЗОРИ) 

 

Државниот просветен инспекторат ќе врши вонредни инспекциски надзори во 

основни, средни училишта и високо-образовните институции, врз основа на доставени 

претставки, жалби, барања од страна на ученици, студенти, родители, вработени во 

воспитно-образовни установи и од други граѓани или органи. 

Државниот просветен инспекторат постапката за вонреден инспекциски надзор ја води 

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

бр. 52/05, 81/08, 148/09, 57/10, 51/11, 24/13, 137/13, 164/13, 41/14, 33/15, 145/15, 30/16 и 

64/18), Правилникот за начинот и постапката за вршење инспекциски надзор на 

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

Законот за постапување по претставки и предлози („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.82/2008, 13/2013 и 156/2015 година), Закон за прекршоците(сл. Весник бр. 

96/2019), Закон за општата управна постапка  („Службен весник на Република 

Македонија“ број 154/2015 и 65/2018), Закон за инспекциски надзор („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр 102/2019 )и други акти. 

 

2.1.3. КОНТРОЛНИ НАДЗОРИ  

(ПЛАНИРАНО НА ГОДИШНО НИВО 1000 КОНТРОЛНИ НАДЗОРИ) 

 



Контролните инспекциски надзори се вршат во предучилишни установи, основни, 

средни училишта ученички и студентски домови, отворени граѓански универзитети  

високо-образовни установи и научните институти.  

Контролните инспекциски надзори се вршат по истекот на рокот, определен во 

решение, едукација, издадени од страна на Државните просветни инспектори, со цел за 

утврдување на преземените активности и мерки во однос на дадените наредби за 

отстранување на неправилностите. 

 

 

А: Оправданост и дизајн на Програмата 

Образложение: Програмата (наслов на програмата) произлегува од: 

1.Програмата Подобрување на контролата над примената на законите во воспитно-

образовните установи, високообразовните установи, научните институти и ученичките 

и студентските домови произлегува од стратешкиот приоритет на Владата на 

Република Северна Македонија,  

 Квалитетно образование достапно за сите согласно побарувачката на 
пазарот на трудот; 

 

 

2.НПАА (точно идентификувајте го приоритетот на ЕП, Поглавјето, секторот и темата од 
НПАА) 

     3.26 ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 
 

3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа: 
 

Врз основа на стратешките определби на Владата: 
 

- Квалитетно образование достапно за сите согласно побарувачката на пазарот на 
трудот.  

 
Главна стратешка цел и приоритет на Државниот просветен инспекторате е:  
 
Обезбедување на квалитет во воспитно образовниот процес преку доследна примена на 

законите и другите подзаконски акти во надлежност на државен просветен инспекторат.  

 
 

Цел на Програмата: 
- Зголемување на квалитетот на Воспитно образовниот процес: 



- Продолжување на реформите во образовниот процес. 
- Подобрување на условите на граѓаните за квалитетен и здрав живот преку 
вложување во учењето и усовршувањето, здравјето и културата. 

Показатели за успех на Програмата:  
1. 60% опфат на високообразовните институции во 

инспекциски надзори за примената на законите . 
2. 60% опфат на државните и приватните воспитно-

образовни институции во инспекциски надзори за 
примената на законите . 

 
 

Програмата е: (забележете го видот на Програмата)                                       
Хоризонтална                                                Вертикална  

Потпрограми (компоненти) од Програмата: 
 

Потпрограма 1: Показател за успешност: 

Потпрограма 2: Показател за успешност: 

Потпрограма 3: Показател за успешност: 

 

Резултат 2.1.4.А.1: Подобрување на контролата над примената на законите во 

високообразовните установи, научните институти и државните студентските 

домови 

 

Б. План за спроведувањe на програмата  

Активност Одговор

ни 

Консултир

ани 

Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

(месец/год

ина) 

Крај 

(месец/год

ина) 

човечки финанси

ски 

[МКД] 

2.1.4.А.1.1 

Изготвување 

на план за 

инспекциски 

надзори во 

јавни и 

приватни 

високообразо

вни установи, 

научни 

институти и 

државни 

Раководи

тел на 

одделени

е 

Директор 

на ДПИ и 

раководите

л на 

Сектор за 

инспекциск

и надзор 

на ДПИ 

01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

1 

раководи

тел на 

одделен

ие на 

ДПИ 

/ 



студентски 

домови.  

 

2.1.4.А.1.2 

Формирање 

на тимови за 

инспекциски 

надзори 

Раководи

тел на 

одделени

е 

/ 01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

1 

раководи

тел на 

одделен

ие на 

ДПИ 

/ 

2.1.4.А.1.3 

Информирањ

е на ВОУ за 

инспекциските 

надзори 

Раководи

тел на 

одделени

е 

/ 01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

1 

раководи

тел на 

одделен

ие на 

ДПИ 

/ 

 

2.1.4.А.1.4 

Реализирање 

на 600 

инспекциски 

надзори во 

период од 

една година 

на 

високообразо

вните 

установи.  

 

 

Раководи

тел на 

одделени

е, тим 

инспекто

ри 

Директор 

на ДПИ 

01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

Инспекто

ри во 

одделен

ие за 

високо во 

ДПИ 

665,000,0

0 денари 

за една 

година  

1,995,000

,00 

денари 

за три 

години 

 

2.1.4.А.1.5 

Реализирање 

на 

инспекциски 

надзори во 

Јавни научни 

установи  

Раководи

тел на 

одделени

е, тим 

инспекто

ри 

Директор 

на ДПИ и 

раководите

л на 

Сектор за 

инспекциск

и надзор 

на ДПИ 

01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

Инспекто

ри во 

одделен

ие за 

високо во 

ДПИ 

35 000 

годишно 

или 105 

000 

денари 

за три 

години 



2.1.4.А.1.6 

Реализирање 

на 

инспекциски 

надзори во 

Државни 

студентски 

домови  

Раководи

тел на 

одделени

е, тим 

инспекто

ри 

Директор 

на ДПИ и 

раководите

л на 

Сектор за 

инспекциск

и надзор 

на ДПИ 

01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

Инспекто

ри во 

одделен

ие за 

високо во 

ДПИ 

10 000 

годишно 

или 

30000 

денари 

за три 

години 

2.1.4.А.1.7 

Постапување 

по претставки 

за процесот 

на вршење на 

инспекциските 

надзори 200 

инспекциски 

надзори за 

една година. 

Раководи

тел на 

одделени

е 

Директор 

на ДПИ и 

раководите

л на 

Сектор за 

инспекциск

и надзор и 

Раководит

ел на 

одделение 

на ДПИ 

01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

Директор 

на ДПИ 

300,000,0

0 за една 

година 

Или 

900,000,0

0 за три 

години 

Вкупно активности во 2023 година:7  1010000, 

00 

Вкупно активности во 2024 година:7  1010000, 

00 

Вкупно активности во 2025 година:7  1010000, 

00 

Вкупно за 

резултат2.1.4

.А.1 

     3,030,000

,00 

 

 

Б. План за спроведувањ на програмата  

Активно Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 



ст Почето

к 

(месец/

година) 

Крај 

(месец/годи

на) 

човечки финансиск

и 

[МКД] 

2.1.4.А.2.

1 

Изготвув

ање на 

план за 

инспекци

ски 

надзор 

во 

воспитно

-

образов

ни 

институц

ии 

Раководите

ли на 

одделенија 

по региони 

Директор на 

ДПИ и 

раководител 

на Сектор за 

инспекциски 

надзор на ДПИ 

01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

ДПИ / 

2.1.4.А.2.

2 

Реализи

рање на 

планира

ните 

инспекци

ски 

надзори 

8400 

вкупно  

Раководите

ли на 

одделенија 

по региони 

Директор на 

ДПИ и 

раководител 

на Сектор за 

инспекциски 

надзор на ДПИ 

01/203 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

ДПИ 1750000 

годишно 

или 525000 

за три 

години 

2.1.4.А.2.

3 

Постапу

вање по 

вкупно 

1800 

претстав

ки во 

однос на 

Раководите

ли на 

одделенија 

по региони 

и советници 

државни 

просветни 

инспектори 

Директор на 

ДПИ и 

раководител 

на Сектор за 

инспекциски 

надзор на ДПИ 

01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

ДПИ 500.000.00 

годишно 

или 

1.500.000.0

0 за три 

години 



воспитно

-

образов

ните 

институц

ии 

2.1.4.А.2.

4 

Изготвув

ање и 

навреме

но 

доставув

ање на 

записниц

ите до 

институц

иите. 

Изготвув

ање на 

информа

ции – 

извешта

и од 

извршен

и 

инспекци

ски 

надзори 

и 

водење 

на 

постапка

. 

 

Советници 

државни 

просветни 

инспектори 

Раководител 

на Сектор за 

инспекциски 

надзор на ДПИ 

01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

ДПИ 150.000.00 

годишно 

или 

450.000.00 

за три 

години 

   Вкупно активности во 2023 година:4  2.400.000.0

0 

   Вкупно активности во 2024 година:4  2.400.000.0

0 



Резултат 2.1.4.А.2.: Извршени инспекциски надзори  над примената на законите во 

предучилишните установи, основните, средните училишта, отворените граѓански 

универзитети  и ученичките домови 

 

2.1.5  ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЧОВЕКОВИТЕ РЕСУРСИ  

 

ПРОГРАМА 
Резиме на потреба од 

нови вработувања 

Резиме на потреба 

од 

прераспределба 

на вработените 

Резиме на потреба 

од обуки 

Програма: 

ПРИМЕНА НА 

ЗАКОНИТЕ И 

ДРУГИТЕ 

ПОДЗАКОНСКИ 

АКТИ ВО 

НАДЛЕЖНОСТ 

НА ДРЖАВЕН 

ПРОСВЕТЕН 

ИНСПЕКТОРАТ  

 

 

 

 

Систематизирани се 138 

работни места, а 

пополнети 98 работни 

места. (плус 2 работни 

места на определено 

работно време). 

 

Вкупно непотполнети  се 

38 работни места и тоа: 

Раководител на сектор – 

1 

Рaководител на 

одделение – 1 

Рaководител на 

одделение за 

инспекциски надзор – 

Виш инспектор – 4 

1. Со измена на 

Законот за 

просветна 

инспекција 

прераспределба на 

вработени од 

работни места за 

административна 

поддршка во 

работно место за 

инспекциски 

надзор. 

 

2. Согласно 

индивидуалниот 

план за стручно 

усовршување на 

вработените, како и 

должност да го 

пренесе стекнатото 

- Обуките за 
стручно 
усовршување на 
административни 
службеници се 
предвидени како 
дел од 
системотот за 
управување 
со  ефектот на 
административни
от службеник, 
односно од 
индивидуалниот 
план за стручно 
усовршување. 

 
Предвидени обуки: 
 
- Начела и 

организација, 
права, обврски и 
овластувања на 
инспекторите 

   Вкупно активности во 2025 година:4  2.400.000.0

0 

Вкупно 

за 

резулта

т2.1.4.А.

2 

 

12     7.200.000.0

0 

 



С-ДПИ – 15 

 вардарски – 1 

 пелагониски – 2 

 скопски – 2 

 североисточен -2 

 југозападен – 1 

 југоисточен -2 

 полошки -4 

 високо – 1 

Административна 

поддршка – 17 

 Советник – 5 

 Виш соработник – 

1 

 Помлад 

соработник – 2 

 Самостоен 

референт – 2 

 Виш референт – 6 

 Возач - 1 

 

 

Во периодот од 2020 - 

2022 година во пензија 

отишле вкупно 17 

вработени. 

Од кои: 

Виш инспектор – 4 

знаење на другите 

административни 

службеници. како 

дел од системот за 

управување 

со  ефектот на 

административниот 

службеник. ДПИ ќе 

реализира систем 

на менторство по 

усогласување на 

нашиот закон со 

ЗИН. 

 

- Инспекциски 
надзор 

- Обука за 
интегрална 
евалуација 

- Размена на 
искуства преку 
студија на случај 

- Специјализирани 
обуки 

- Водење на 
дисциплинска 
постапка 

- Административн
о работење 

- Компјутерска 
обработка на 
текст 

- Канцелариско 
работење, 
архивско 
работење 
 



С-ДПИ – 9 

административни – 4 

 

Во периодот од 2023 – 

2025 година во пензија 

ќе одат вкупно 10 

вработени. 

Од кои: 

Виш инспектор – 1 

С-ДПИ – 8 

административни – 1. 

 

Забелешка: Охрид и 

Гостивар би останале 

без инспектор, 

 

 

 

2.1.6 ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ 

 

 

2023 

очекувано влијание  

2024 

очекувано влијание 

2025 

очекувано влијание 

При вработување на нов кадар, ДПИ ќе води сметка за соодветна и правична застапеност 

на припадниците на другите етнички заедници во согласност со приоритетните цели на 

Владата на Република Северна Македонија, како и за родовата еднаквост.  

 

2.1.7 ПРИНЦИП НА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ  

1. Принцип на еднакви можности на жените и мажите 

Очекувано влијание во I 
година 

Очекувано влијание во II 
година 

Очекувано влијание во III 
година 



Изготвување акциски 
документ  за еднакви 
можности на жените и 
мажите 
(составување на ресурсен 
тим) 
 
 
Очекуваме поизбалансирани 
раководни позици (сооднос 
машки и женски пол 
подобрување од 10%) 
 

Изготвување акциски 
документ  за еднакви 
можности на жените и 
мажите 
(составување на ресурсен 
тим) 
 
 
Очекуваме поизбалансирани 
раководни позици (сооднос 
машки и женски пол 
подобрување од 10%) 
 

Изготвување акциски 
документ  за еднакви 
можности на жените и 
мажите 
(составување на ресурсен 
тим) 
 
 
Очекуваме поизбалансирани 
раководни позици (сооднос 
машки и женски пол 
подобрување од 10%) 
 

   
   
 

2.1.8 РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ 

 

2023 

планирани мерки  

2024 

планирани мерки 

2025 

планирани мерки 

Развивање политики  

   

Стратешко планирање/ подготвување на Буџетот 

Работна група на ДПИ 

составена од Директорот на 

ДПИ, раководител на сектор  

и раководители на 

одделенија, инспектори и 

административни 

службеници во ДПИ 

Работна група на ДПИ 

составена од Директорот на 

ДПИ, раководител на сектор  

и раководители на 

одделенија, инспектори и 

административни 

службеници во ДПИ 

Работна група на ДПИ 

составена од Директорот на 

ДПИ, раководител на сектор  

и раководители на 

одделенија, инспектори и 

административни 

службеници во ДПИ 

Извршување на Буџетот и управување со средства  

Одделение за финансии при 

ДПИ 

Одделение за финансии Одделение за финансии при 

ДПИ 

Управување со човечки ресурси  

Директор на ДПИ, 

Раководител на сектор и 

раководител на одделение 

за поддршка, раководител 

Директор на ДПИ, 

Раководител на сектор и 

раководител на одделение 

за поддршка, раководител 

Директор на ДПИ, 

Раководител на сектор и 

раководител на одделение 

за поддршка, раководител 



на одделение за човечки 

ресурси 

на одделение за човечки 

ресурси  

на одделение за човечки 

ресурси 

Управување со информациски технологии  

Раководители на 

одделенија, Советници 

државни просветни 

инспектори и 

административни 

службеници.  

Раководители на 

одделенија, Советници 

државни просветни 

инспектори и 

административни 

службеници.  

Раководители на 

одделенија, Советници 

државни просветни 

инспектори и 

административни 

службеници.  

Внатрешна ревизија  

Директор на ДПИ и тим за 

внатрешна ревизија 

Директор на ДПИ и тим за 

внатрешна ревизија 

Директор на ДПИ и тим за 

внатрешна ревизија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТАТА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИТЕ 
УСТАНОВИ ПРЕКУ ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА   
 

Интегралните евалуации се планираат на годишно ниво. Во согласност со 

законската рамка која предвидува, во секое училиште, на секои три години да се 

спроведе интегрална евалуација.  

Интегралната евалуација е посебен вид на надзор и дел од работата на Државниот 

просветен инспекторат преку кој се оценува квалитетот на воспитно образовниот процес 

и тоа преку евалуирање на седум подрачја: наставни планови и програми, постигања на 

учениците, настава и учење, поддршка на учениците, училишна клима, ресурси и 

раководење и управување.  

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

 Фази на интегрална евалуација 

ФАЗА ЗНАЧЕЊЕ 

Подготвителна фаза - Започнува со известување на училиштето и посета на 

училиштето, од страна на раководителот на инспекцискиот 

тим и тоа 15 дена пред почетокот на интегралната 

евалуација. За целта на интегралната евалуација: 

-  се информира директорот на воспитно-образовната 

установа, училишниот одбор, советот на родители, 

учениците, училишните тела, вработените во училиштето, 

претставникот на основачот одговорен за образование.  

- се доставуват прашалници до сите учесници во воспитно-

образовниот процес и се договараат планираните 

активности во фазата на имплементација  

Фаза на инплементација -  Оваа фаза трае од 3 до 5  дена, ја спроведуваат тим од 

државни просветни инспектори кои вршат увид во работата 

научилиштето. При тоа се посетуваат наставни часови, се 

реализираат состаноци со Училишен одбор, Совет на 

родители, ученици(ученичка заедница и ученички 

парламент), фокус група на наставници, тимот кој ја вршел 

самоевалуацијата на училиштето и стручните активи и се 

разгледува целокупната документација која ја поседува 

училиштето.  

Контролна фаза 

 

- Шест месеци по добивањето на Акциониот план, тим од 

Државни просветни инспектори врши контролна интегрална 

евалуација, со цел да се констатира дали училиштето 

постапило по препораките од Конечниот извештај од 

спроведенета интегрална евалуација. 



Појдовна точка при спроведување интегрална евалувација во воспитно 

образовните институции се Иникаторите за квалитетот на воспитно-образовниот 

процес во основните и средните училишта (ИКРУ) кои содржат 7 (седум) клучни 

подрачја кои ја карактеризираат работата на училиштата кои во себи имаат 27 

индикатории тоа: 

Подрачја и Индикатори за квалитетот на воспитно-образовниот процес во 

основните и средните училишта 

ПОДРАЧЈЕ ИНДИКАТОР 

Наставни планови и 

програми  

- Реализација на наставните планови и програми 

- Квалитет на наставните планови и програми 

- Воннаставни активности 

Постигања на учениците - Постигања на учениците 

- Задржување/осипување на учениците 

- Повторување на учениците 

Учење и настава - Планирања на наставниците 

- Наставен процес 

- Искуства на учениците од учењето 

- Задоволување на потребите на учениците 

- Оценувањето, како дел од наставата 

- Известување за напредокот на учениците 

Поддршка на учениците - Севкупна грижа за учениците 

- Здравје 

- Следење на напредокот 

- Советодавна помош за понатамошно образование на 

учениците 

Училишна Клима - Училишна клима и односи во училиштето 

- Промовирање на постигањата 

- Еднаквост и правичност 

- Партнерски однос со родителите и со локалната и 

деловната заедница 

Ресурси - Сместување и просторни капацитети 

- Наставни средства и материјали 

- Обезбедување на потребниот наставен кадар 

- Финансиско работење во училиштето 

- Следење на развојните потреби на наставниот кадар 

Управување,раководење и 

креирање политика 

- Цели и креирање на училишната политика 

- Цели и креирање училишна политика 

 



Прирачник за вршење интегрална евалуација ги содржи сите документи што 

инспекторите ги користат во сите фази на интегрална евалауција. 

Интегралната евалуација овозможува квалитетот на воспитно-образовниот процес 

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

делумнозадоволува или незадоволува. 

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

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

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

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

образование и оспособување ученици со посебни образовни потреби. Исто така, преку 

интеграланта евалуација се врши надзор над примената на законите, другите прописи и 

општи акти од областа на образованието и согледување на самоевалуацијата и 

подготвената програма за развој на воспитно-образовните установи.  

Од спроведената интегрална евалауција во основните и средните училишта во 

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

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

донесување издржани одлуки за воведување новини и унапредување на образовниот 

систем. Раководниот орган и органот на управување на установата ги следат дадените 

препораки и врз основа на истите превземаат мерки и активности за подобрување на 

квалитетот на воспитно-образовниот процес. 

 

- Контролен надзор по интегрална евалауција во основни и средни училишта  

Во дадените препораки на извештајот од извршената интегрална евалуација шест 

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

доставен од страна на училиштето,  Државниот просветен инспекторат врши контролен 

инспекциски надзор во основните и средните училишта кадешто е спроведена 

интегралната евалуација.   

Контролниот надзор го врши раководителот на тимот или одговорниот инспектор на 

надзорното подрачје со уште еден инспектор.  

Во текот на годината контролни инспекциски надзори ќе се извршат во училишта 

кадешто е направена Интегрална евалуација пред шест месеци согласно Правилникот за 

вршење на инспекциски надзор.  

 

2.2.1.A: ОПРАВДАНОСТ И ДИЗАЈН НА ПРОГРАМАТА 

 

 

Образложение: 



1.Програмата  контрола на  квалитетот во воспитно-образовните установи произлегува 

од Стратешкиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија кој се 

однесува на :  

„Квалитетно образование достапно за сите согласно побарувачката на пазарот на 

трудот“  

 

2.НПАА: Поглавје: 

            3.26 ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 

1. Стратешки приоритети и цели на органот на државна управа:  

 

Стратешки приоритет:  

 „Квалитетно образование достапно за сите согласно побарувачката на 

пазарот на трудот“  

Приоритетна цел: 

 Зголемување на квалитетот на воспитно образовниот процес преку 
спроведување на интегрална евалуација 

 

 

Назив на програмата: 

Оценување на квалитетот на работата 

на воспитно-образовните установи 

преку процесот на интегрална 

евалуација   

Цел на програмата: 

Да зголеми квалитетот на работа на 

училиштата што ќе биде споредливо со 

другите европски држави 

Показатели за успешност на Програмата: 

1. 90% опфат на воспитно-образовните установи со интегрална евалуација во 
периодот од 2023 до 2025 година 

2. намалување на слабите страни (препораки) при интегрална евалуација  

 

Програмата е:         

√     хоризонтална □вертикална 



 

Очекувани резултати (компоненти) на Програмата: 

Резултат 2.2.1.А.1:  Спроведени 160 интегрални 

евалуации во период од една година и 160 контролни 

надзори по интегралните евалуации за период од 

1година. 

 

 

Показател за успешност:  

- 90% реализиран 
годишен план на 
интегрални евалуации и 
контролни надзори по 
интегрални евалуации 

- Број на препораки при 
интегрална евалуација 

Резултат 2.2.1.А.2: Изготвени извештаи од 

спроведените интегрални евалуации и објавено 

резиме   од истите на интернет страницата на ДПИ 

 

Показател за успешност:  

- Број на извештаи кои ги 
задоволуваат 
критериумите за 
квалитет 

- Број на препораки од 
интегралните евалуации 

Резултат 2.2.1.А.3: Изготвена Методологија и интерни 

инструменти за вршење на интегрална евалуација 

 

Показател за успешност:  

- Подобрување на 
изготвените 
инструменти за вршење 
на интегрална 
евалуација.  

Резултат 2.2.1.А.4: Јавно достапен годишен извештај 

за оценување на квалитетот на работата на воспитно 

образовните институции.  

Показател за успешност:  

навремено изготвен 

годишен извештај за 

оценување на квалитетот 

на работата на воспитно 

образовните институции.   

 

 

 

2.2.1.Б. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Резултат 2.2.1.А.1:  Спроведени 160 интегрални евалуации во период од една 

година 

 

Активност Одговорн Консултир Временска рамка Потребни ресурси 



и ани Почеток 

(месец/год

ина) 

Крај 

(месец/год

ина) 

човечки финанси

ски 

[МКД] 

2.2.1.А.1.1 

Избор на 

репрезентат

ивен 

примерок од 

вкупно 160  

училишта и 

изготвување 

на план за 

спроведувањ

е на 

интегралните 

евалуации 

Раководит

ели на 

одделениј

а 

Директор 

на ДПИ и 

раководит

ел на 

Сектор за 

инспекциск

и надзор 

на ДПИ 

01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

 20.000 

годишно, 

60 000,00 

за три 

години  

2.2.1.А.1.2 

Формирање 

на тимови за 

интегрална 

евалуација 

Раководит

ели на 

одделениј

а 

/ 01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

8 

раководит

ели на 

одделениј

а на ДПИ 

/ 

2.2.1.А.1.3 

Информира

ње на 

училишта за 

интегрална 

евалуација-

подготвителн

а фаза  

Тим 

лидери 

/ 01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

Тим 

лидери 

 

140.000,0

0 ден.  

годишно 

420.000.0

0 ден за 

три 

години  

2.2.1.А.1.4 

Реализирањ

е на 160 

интегрални 

евалуации во 

период од 

една година 

Раководит

ели на 

одделениј

а, тим 

лидери за 

интегралн

а 

евалуациј

а 

Директор 

на ДПИ 

01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

Вработен

и во ДПИ 

1.000,000

.00  

гоишно 

3. 

000,000.0

0 за три 

години 



2.2.1.А.1.5 

Постапување 

по 

претставки 

за процесот 

на вршење 

на 

интегрални 

евалуации 

 

Директор 

на ДПИ 

/ 01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

Директор 

на ДПИ 

30.000 

2.2.1.А.1.6 

Реализирањ

е на 160 

контролни 

надзори од 

интегрална 

евалуација 

Раководит

ели на 

тимови 

Директор 

на ДПИ и 

раководит

ел на 

Сектор за 

инспекциск

и надзор 

на ДПИ 

01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

Раководит

ели на 

тимови 

140 

интеграл

ни по 

1000 

денари,  

140000,0

0 денари 

годишно 

или 

420000,0

0 денари 

за три 

години 

Вкупно активности во 2023 година:6  1 310 

000,00  

Вкупно активности во 2024 година:6  1 310 

000,00  

Вкупно активности во 2025 година:6  1 310 

000,00  

Вкупно за 

резултат2.2.

1.А.1 

     3.930 

000, 00 

 

 

 



Резултат 2.2.1.А.2: Изготвени извештаи од спроведените интегрални евалуации и 

објавено резиме  од истите на интернет страницата на ДПИ  

 

Активност Одговорн

и 

Консултир

ани 

Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

(месец/годин

а) 

Крај 

(месец/год

ина) 

човечки Финансиск

и 

[МКД] 

2.2.1.А.2.1 

Изготвување на 

нацрт извештај 

за интегралната 

евалуација од 

страна на 

членовите на 

тимот и синтеза 

на нацрт 

извештајот од 

страна на тим – 

лидерот 

Членови и 

лидер на 

инспекциск

иот тим 

Раководит

ели на 

одделенија 

01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

Вработени 

во ДПИ 

140000,00 

годишно 

420,000,00  

за три 

години  

2.2.1.А.2.2 

Изготвување и 

анализа на 

извештаи за 

интегрална 

евалуација 

Членови и 

лидер на 

инспекциск

иот тим 

Раководит

ели на 

одделенија 

01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

Вработени 

во ДПИ 

140000,00 

годишно 

420,000,00  

за три 

години 

2.2.1.А.2.3  

Вршење на 

контрола на 

квалитетот на 

извештајот 

Директор 

на ДПИ 

Раководите

ли на 

одделенија 

и 

раководите

л на сектор 

Стручен 

совет  

 Директор 

на ДПИ 

Раководит

ел на 

Сектор 

Раководит

ел на 

одделение  

01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

8 

раководите

ли на 

одделенија 

на ДПИ и 

раководите

л на сектор 

280000,00 

годишно  

840 000,00 

ден за три 

години 

2.2.1.А.2.4  Директор  Директор 01/2023 12/2023 Раководит / 



Објавување на 

резиме  од 

извештајот на 

интернет 

страницата на 

ДПИ 

Раководите

л на сектор 

на ДПИ 01/2024 

01/2025 

12/2024 

12/2025 

ел на 

сектор 

Вкупно активности во 2023 година:  560000, 00 

Вкупно активности во 2024година:  560000, 00 

Вкупно активности во 2025 година:  560000, 00 

Вкупно за 

резултат2.2.1.А

.2 

     1,680,000,0

0 

 

 

 

Резултат 2.2.1.А.3: Изготвени Методологии и инструменти за вршење инспекциски 

надзори  

 

Активност Одговорн

и 

Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

(месец/годи

на) 

Крај 

(месец/годин

а) 

човечки Финансис

ки 

[МКД] 

2.2.1.А.3.1 

Изготвување на 

Методологии и 

инструменти за 

вршење на 

интегрална 

евалуација, 

инспекциски 

Работна 

група од 

ДПИ 

Директор на 

ДПИ  

09/2023 

 

12/2023 

 

  100000,00 

годишно 

300000,00 

за три 

години   



 

Резултат 2.2.1.А.4.: Изготвен годишен извештај за состојбата на образованието 

 

Активност Одговорн

и 

Консултиран

и 

Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

(месец/год

ина) 

Крај 

(месец/год

ина) 

човечки Финансиск

и 

[МКД] 

2.2.1.А.4.1  

Изготвување на 

годишен 

извештај за 

квалитет на 

воспитно 

образовен 

процес 

Директор 

на ДПИ и 

раководит

ел на 

Сектор за 

инспекцис

ки надзор 

на ДПИ, 

Тим од 

раководит

 03/2023 

03/2024 

03/2025 

03/2023 

03/2024 

03/2025 

ДПИ 40000,00 

годишно  

120 000,00 

за три 

години  

надзор во 

високообразовни

те институции и 

научни институти 

и водење на 

управна постапка 

2.2.1.А.3.2 

Изготвување на 

Методологии за 

методологија за 

инспекциски 

надзори 

Работна 

група од 

ДПИ 

Директор на 

ДПИ 

01/2023 04/2024   100000,00 

годишно 

300000,00 

за три 

години 

Вкупно активности во 2023 година: 2  200,000,00 

Вкупно активности во 2024година: 2  200,000,00 

Вкупно актовности во 2025година: 2  200,000,00 

Вкупно за 

резултат2.2.1.А.

3. 

     900,000,00 



ели на 

одделениј

а  

2.2.1.А.4.2 

Јавно достапен 

годишен 

извештај за 

квалитетот на 

работата на 

воспитно 

образовните 

институции 

Директор 

на ДПИ и 

раководит

ел на 

Сектор за 

инспекцис

ки надзор 

на ДПИ 

Министер за 

образование 

и наука 

 

04/2023 

04/2024 

04/2025 

04/2023 

04/2024 

04/2025 

ДПИ / 

2.2.1.А.4.3 

Печатење на 

годишен 

извештај за 

квалитетот на 

работата на 

воспитно 

образовните 

институции, 

негово 

објавување на 

интернет 

страницата на 

ДПИ 

Директор Министер 05/2023 

05/2024 

05/2025 

05/2023 

05/2024 

05/2025 

ДПИ  

Вкупно активности во 2023 година:3  40000, 00 

Вкупно активности во 2024 година:3  40000, 00 

Вкупно активности во 2025 

 година:3 

 40000, 00 

Вкупно за 

резултат2.2.1.А.

4. 

     120000, 00 



 

2.2.3  ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЧОВЕКОВИТЕ РЕСУРСИ  

 

ПРОГРАМА 
Резиме на потреба од 

нови вработувања 

Резиме на потреба 

од 

прераспределба 

на вработените 

Резиме на потреба 

од обуки 



Програма: 
ОЦЕНУВАЊЕ 
НА 
КВАЛИТЕТОТ 
НА РАБОТАТА 
НА ВОСПИТНО-
ОБРАЗОВНИТЕ 
УСТАНОВИ 
ПРЕКУ 
ПРОЦЕСОТ НА 
ИНТЕГРАЛНА 
ЕВАЛУАЦИЈА   
 

 

Систематизирани се 138 

работни места, а 

пополнети 98 работни 

места. (плус 2 работни 

места на определено 

работно време). 

 

Вкупно непотполнети  се 

38 работни места и тоа: 

Раководител на сектор – 

1 

Рaководител на 

одделение – 1 

Рaководител на 

одделение за 

инспекциски надзор – 

Виш инспектор – 4 

С-ДПИ – 15 

 вардарски – 1 

 пелагониски – 2 

 скопски – 2 

 североисточен -2 

 југозападен – 1 

 југоисточен -2 

 полошки -4 

 високо – 1 

Административна 

поддршка – 17 

 Советник – 5 

 Виш соработник – 

1 

1. Со измена на 

Законот за 

просветна 

инспекција 

прераспределба на 

вработени од 

работни места за 

административна 

поддршка во 

работно место за 

инспекциски 

надзор. 

 

2. Согласно 

индивидуалниот 

план за стручно 

усовршување на 

вработените, како и 

должност да го 

пренесе стекнатото 

знаење на другите 

административни 

службеници. како 

дел од системот за 

управување 

со  ефектот на 

административниот 

службеник. ДПИ ќе 

реализира систем 

на менторство по 

усогласување на 

нашиот закон со 

ЗИН. 

 

- Обуките за 
стручно 
усовршување на 
административни 
службеници се 
предвидени како 
дел од 
системотот за 
управување 
со  ефектот на 
административни
от службеник, 
односно од 
индивидуалниот 
план за стручно 
усовршување. 

 
Предвидени обуки: 
 
- Начела и 

организација, 
права, обврски и 
овластувања на 
инспекторите 

- Инспекциски 
надзор 

- Обука за 
интегрална 
евалуација 

- Размена на 
искуства преку 
студија на случај 

- Специјализирани 
обуки 

- Водење на 
дисциплинска 
постапка 

- Административн
о работење 

- Компјутерска 
обработка на 
текст 

- Канцелариско 
работење, 
архивско 
работење 
 



 Помлад 

соработник – 2 

 Самостоен 

референт – 2 

 Виш референт – 6 

 Возач - 1 

 

 

Во периодот од 2020 - 

2022 година во пензија 

отишле вкупно 17 

вработени. 

Од кои: 

Виш инспектор – 4 

С-ДПИ – 9 

административни – 4 

 

Во периодот од 2023 – 

2025 година во пензија 

ќе одат вкупно 10 

вработени. 

Од кои: 

Виш инспектор – 1 

С-ДПИ – 8 

административни – 1. 

 

Забелешка: Охрид и 

Гостивар би останале 

без инспектор, 

 

 



2.2.4 ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ 

 

 

2023 

очекувано влијание  

2024 

очекувано влијание 

2025 

очекувано влијание 

При вработување на нов кадар, ДПИ ќе води сметка за соодветна и правична застапеност 

на припадниците на другите етнички заедници во согласност со приоритетните цели на 

Владата на Република Северна Македонија, како и за родовата еднаквост.  

 

2.2.5 ПРИНЦИП НА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ  

2. Принцип на еднакви можности на жените и мажите 

Очекувано влијание во I 
година 

Очекувано влијание во II 
година 

Очекувано влијание во III 
година 

Изготвување акциски 
документ  за еднакви 
можности на жените и 
мажите 
(составување на ресурсен 
тим) 
 
 
Очекуваме поизбалансирани 
раководни позици (сооднос 
машки и женски пол 
подобрување од 10%) 
 

Изготвување акциски 
документ  за еднакви 
можности на жените и 
мажите 
(составување на ресурсен 
тим) 
 
 
Очекуваме поизбалансирани 
раководни позици (сооднос 
машки и женски пол 
подобрување од 10%) 
 

Изготвување акциски 
документ  за еднакви 
можности на жените и 
мажите 
(составување на ресурсен 
тим) 
 
 
Очекуваме поизбалансирани 
раководни позици (сооднос 
машки и женски пол 
подобрување од 10%) 
 

   
   
 

2.2.6 РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ 

 

2023 

планирани мерки  

2024 

планирани мерки 

2025 

планирани мерки 

Развивање политики  

   

Стратешко планирање/ подготвување на Буџетот 



Работна група на ДПИ 

составена од Директорот на 

ДПИ, раководител на сектор  

и раководители на 

одделенија, инспектори и 

административни 

службеници во ДПИ 

Работна група на ДПИ 

составена од Директорот на 

ДПИ, раководител на сектор  

и раководители на 

одделенија, инспектори и 

административни 

службеници во ДПИ 

Работна група на ДПИ 

составена од Директорот на 

ДПИ, раководител на сектор  

и раководители на 

одделенија, инспектори и 

административни 

службеници во ДПИ 

Извршување на Буџетот и управување со средства  

Одделение за финансии при 

ДПИ 

Одделение за финансии Одделение за финансии при 

ДПИ 

Управување со човечки ресурси  

Директор на ДПИ, 

Раководител на сектор и 

раководител на одделение 

за поддршка, раководител 

на одделение за човечки 

ресурси 

Директор на ДПИ, 

Раководител на сектор и 

раководител на одделение 

за поддршка, раководител 

на одделение за човечки 

ресурси  

Директор на ДПИ, 

Раководител на сектор и 

раководител на одделение 

за поддршка, раководител 

на одделение за човечки 

ресурси 

Управување со информациски технологии  

Раководители на 

одделенија, Советници 

државни просветни 

инспектори и 

административни 

службеници.  

Раководители на 

одделенија, Советници 

државни просветни 

инспектори и 

административни 

службеници.  

Раководители на 

одделенија, Советници 

државни просветни 

инспектори и 

административни 

службеници.  

Внатрешна ревизија  

Директор на ДПИ и тим за 

внатрешна ревизија 

Директор на ДПИ и тим за 

внатрешна ревизија 

Директор на ДПИ и тим за 

внатрешна ревизија 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И РАЗВОЈ НА ДПИ  

(СЛЕДЕЊЕ И АКТИВНО УЧЕСТВО ВО РЕФОРМИТЕ ОД ОБЛАСТА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕКУ МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ОДНОСНО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СОРАБОТКА СО ДРУГИ 

РЕЛЕВАНТНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОНТИНУИРАНА ОБУКА НА 

ВРАБОТЕНИТЕ, РОДОВА ЕДНАКВОСТ И ДООФОРМУВАЊЕ НА БАЗАТА НА 

ПОДАТОЦИ)  

 
 

Државниот просветен инспекторат, ќе ја продолжи соработката со секторите и 

органите во состав на Министерство за образование и наука, со други министерства,  

Влада на Република Северна Македонија, органи на државна управа, Државниот 

инспекторат за труд, Државниот управен инспекторат, Државниот инспекторат за 

употреба на јазиците, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Управата на 

финансиска полиција, овластените просветни инспектори, Државен завод за ревизија и 

други институции кои работат во областа на образованието. Исто така ќе остваруваме 

соработка и со други владини и невладини организации.  

 

2.3.1 СОРАБОТКА И АКТИВНОСТИ 

 

Во текот на година, Државните просветни инспектори ќе се ангажираат и за други 

активности: 

 Учество во комисии за изготвување закони и подзаконски акти; 

 Државна матура, 

 Комисија за трансформација на работни односи, 

 Комисија за верификација на училишта, струки и профили во образованието, 

 Комисија за полагање стручен испит на наставници,  

 Комисија за запишување студенти по првото затварање на матичните книги во 

високо образование,  

 Комисија за давање на согласност за запишување студенти по првото затварање 

на матичните книги во високо образовните установи, 

 Комисија за јавни набавки на ДПИ; 

 Комисија – менторирање на кандидати за инспектори во Инспекторатот за 

употреба на јазиците.  

 и други задолженија од МОН. 

Државниот просветен инспекторат во текот на година ќе ја продолжи соработката со 

други владини и невладини институции или организации.  



 

2.3.2 КОНТИНУИРАНИ ОБУКИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН 

ИНСПЕКТОРАТ 

 

а) Општи цели се: 

 

- Оспособување на инспекторите за успешно и ефективно самостојно 

извршување на работните задачи, 

- Развивање на високо ниво на знаење, вештини и однесување при извршување 

на инспекцискиот надзор, 

- Усовршување на веќе стекнатите знаења и искуства во областа на 

инспекцискиот надзор. 

 

б) Специфични цели се: 

 

- Контрола во имплементацијата на материјалните закони при вршење на 

инспекциски надзор, 

- Едукација на инспекторите за постапките што се водат согласно Законот за 

инспекциски надзор и Законот за општата управна постапка,  

- Едукација во врска со постапување на инспекторите по поднесени претставки и 

поплаки од страна на физичко или правно лице, 

- Едукација на инспекторите за постапките што се водат согласно  Законот за 

прекршоци, 

- Обука за запознавање и користење на индикаторите за квалитет на воспитно – 

образовната работа во основните и средните училишта 

 

Тематска област на обука 

Надлежности на ДПИ и инспекциски надзор  
 

Управна постапка и прекршочни постапки 
 

Примена на законот за предучилишно, основно,средно, високо образование и образование 
на возрасни, како и законот за научно-истражувачка дејност 
 

Примена на закони во  надлежност  на ДПИ и други инспекторати 

Употреба на учебници, заштита од пушењето,забрана  и спречување на вршење на 
неригистрирана дејност 
 

 



Министерството за информатичко општество и администрација презема 

активности за подобрување на изведбата на администрацијата преку стручното 

усовршување на службениците. За таа цел е креирана Годишна програма за генерички 

обуки на административните службеници. 

Генеричките обуки се спроведуваат за стекнување на знаења и вештини за развој 

на секоја општа компетенција дадена во Рамката на општи работни компетенции за 

административните службеници.  

Посебни теми согласно компетенциите се: 

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг 

- учење и развој 

- комуникација 

- остварување резултати 

- работење со други/тимска работа 

- стратешка свест 

- ориентираност кон странките/засегнати страни 

- раководење 

- финансиско управување 

 

Табела. Приказ на потреби за СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ОБУКИ 

 

Р. 

бр. 

Тематска област на обука Времетраењ

е 

Период на 

спроведување 

Финансиск

и 

средства  

1. Работа во детските градинки 8 часа II квартал тековна 

година 

 

ДПИ 

2. Оцена на квалитет во детските градинки 8 часа II квартал тековна 

година 

 

ДПИ 



3. Обука за дуално образование во 

средните училишта 

8 часа II квартал тековна 

година 

 

ДПИ 

4. Обука за организација и реализација на 

практична работа кај работодавец   

8 часа III квартал тековна 

година 

 

ДПИ 

5. Обука за организација и реализација на 

проектни активности и слободни часови 

8 часа IV квартал тековна 

година  

ДПИ 

6.  Обука за специфичните надзори во 

високообразовните установи и научни 

институти 

8 часа IV квартал тековна 

година  

ДПИ 

 

 

Специјализираните обуки се финансираат од сопствени или други извори и истите 

се однесуваат само на инспекциската служба, додека генеричките обуки се организирани 

и спроведени од  Министерството за информатичко општество и администрација и 

однесуваат на сите вработени. 

 

 

2.3.3.A: ОПРАВДАНОСТ И ДИЗАЈН НА ПРОГРАМАТА - ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 

КАПАЦИТЕТИТЕ И РАЗВОЈ НА ДПИ  

 

 

 

Образложение:  

1.Програмата Зајакнување капацитетите и развој на ДПИ произлегува од 

стратешкиот приоритет на Влада на Република Северна Македонија: 

Стратешки приоритет:  

Модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која 

обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти 

Приоритетна цел: 



- Подобрување на внатрешните капацитети и развој на ДПИ 

3. НПАА Поглавје 3.26 

 

4. Стратешки приоритети и цели на органот на државна управа: 

За да се оствари стратешкиот приоритет Модерна и ефикасна јавна администрација 

базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и 

деловните субјекти со што ќе се подобри контролата на квалитетот на 

образованието и почитувањето на законитоста во образовните и научните 

институции во Република Северна Македонија се поставува следната: 

Цел: Преку зајакнување на човечките капацитети на Државниот просветен 

инспекторат да се постигне поголема ефикасност во работењето како и 

успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија.  

 

Назив на програмата: 

Зајакнување капацитетите 

и развој на ДПИ 

Цел на програмата: 

Да се зголеми ефикасност во работењето на ДПИ 

Показатели за успешност на Програмата: 

-80% од инспекторите се обучени да спроведуваат интегрална евалуација 

-90% од инспекторите од одделенијата на ДПИ се обучени да спроведуваат 

инспекциски надзор над примената на законите во воспитно-образовните установи и 

ученичките и студентските домови 

-90% од инспекторите од одделението за надзор во високото образование се 

обучени да спроведуваат инспекциски надзор над примената на законите во 

високообразовните установи и научните институти 

- регулирање на имотно правната состојба на објекти кои ги користи ДПИ 

- реновирање на постојни објекти на ДПИ 

- опремување на постојните објекти на ДПИ 

 

 

Програмата е:         

□хоризонтална                        √      вертикална 



 

Очекувани резултати (компоненти) на Програмата: 

Резултат 2.3.3.A.1: Месечен 

и годишен преглед на 

резултатите од работењето 

на ДПИ преку системот за 

раководење на ДПИ 

Показател за успешност:  

- навремено доставени информации од 
одделенијата до раководството на ДПИ во 
електронска форма 

- месечен , квартален и годишен преглед на 
резултатите од работењето на ДПИ 

Резултат 2.3.3.A.2: 

Спроведен систем и 

програма за професионален 

развој на кадарот 

 

Показател за успешност:  

- идентификувани индивидуалните развојни 
потреби во согласност со профилот на работно 
место 

- изготвена програма за професионален развој на 
кадарот 

- спроведени обуки за професионален развој врз 
основа на индивидуалните развојни планови  

Резултат 2.3.3.А.3: 

Воспоставен систем за 

менторирање 

 

Показател за успешност:   

- идентификувани области од работењето на ДПИ 
за кои има внатрешни капацитети за 
менторирање 

- обука на инспектори за менторирање во 
соодветните области на вработените 

Резултат 2.3.3.A.4: 

Воспоставен систем за 

комуникација 

 

Показател за успешност:  

- неделни состаноци на раководството на ДПИ  
- неделни состаноци на раководителите на 

одделенија на ДПИ со инспекторите во 
одделенијата  

Резултат 2.3.3.A.5: 

Зголемена мобилност на 

инспекторите 

 

Показател за успешност:  

- набавка на 12 нови возила на годишно ниво  

(ова заедно со нов хардвер и софтвер ќе 

придонесе да се скрати времето за надзор) 

Резултат 2.3.3.A.6 

Подобрување на 

просторните капацитети на 

ДПИ 

 

Показател за успешност: 

- регулирање на имотно правната состојба на објекти 

кои ги користи ДПИ 

- Реновирање и опремување на постојните објекти 

на ДПИ 



 

 

2.3.3.Б. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Резултат 2.3.3.А.2.: Спроведен систем и програма за професионален развој на 

кадарот  

 

 

Активност Одговорни Конс

улти

рани 

Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

(месец/год

ина) 

Крај 

(месец/год

ина) 

Човечки финансиск

и 

[МКД] 

2.3.3.А.2.1 

Спроведување 

на интервјуа за 

идентификувањ

е на 

индивидуалните 

развојни 

потреби во 

согласност со 

профилот на 

работно место 

Раководител

и на 

одделенија 

на ДПИ 

Агенц

ија за 

адми

нистр

ација, 

МИО

А 

01/2023 

01/2024 

01/2025 

02/2023 

02/2024 

02/2025 

- 11 

раководите

ли на 

одделенија 

и 1 

раководите

л на сектор 

при ДПИ 

 

Патни 

трошоци и 

за 

инспектор

ите 

150000,00 

годишно 

или 

450000, 00 

за три 

години.  

2.3.3.А.2.2 

Изготвување на 

програма за 

професионален 

развој врз 

основа на 

идентификувани

те индивидуални 

развојни 

потреби 

Директор на 

ДПИ и 

раководител 

на Сектор за 

инспекциски 

надзор на 

ДПИ, 

раководител

и на 

одделенија 

на ДПИ 

Агенц

ија за 

адми

нистр

ација, 

МИО

А) 

02/2023 

02/2024 

02/2025 

02/2023 

02/2024 

02/2025 

Директор на 

ДПИ и 

раководите

л на Сектор 

за 

инспекциски 

надзор на 

ДПИ, 11 

раководите

ли на 

одделенија 

на ДПИ 

 

2.3.3.А.2.3 Директор на Соод 02/2023 08/2023 - Финансиски 



- Спроведува
ње на обуки 
за 
професионал
ен развој врз 
основа на 
изготвената 
програма 
Курсеви за 
изучување на 
ИКТ; 

- Обука за 
обезбедувањ
е 
дополнителн
и 
финансиски 
средства 
преку 
изготвување 
и 
аплицирање 
со разни 
проекти и 
програми; 

- Обука за 
нови 
наставни 
техники; 

- Обука за 
финансиска 
контрола; 

- Обука за 
примена на 
нов закон за 
јавни 
набавки; 

Обуки според 

планот за 

професионален 

развој на 

кадарот на ДПИ. 

Обука за 

пишување 

извештаи. 

-  Обука за 
менторство и 
советодавна 
поддршка и 

ДПИ, 

Агенција за 

администра

ција ј 

ветни 

понуд

увачи 

на 

обуки 

02/2024 

02/2025 

12/2024 

12/2025 

Надворешн

и 

консултанти 

поддржано 

од 

средства на 

ДПИ, 

300.000 x 3 

= 

900.000,00 



членство во 
СИКИ . 

 

 

2.3.3.А.2.4 

Спроведување 

на годишна 

евалуација на 

вработените на 

ДПИ во 

согласност со 

Законот за 

административн

и службеници и 

профилот на 

работно место 

Директор на 

ДПИ и 

раководител 

на Сектор за 

инспекциски 

надзор на 

ДПИ, 

раководител

и на 

одделенија 

на ДПИ 

Агенц

ија за 

адми

нистр

ација, 

МИО

А 

01/2023 

01/2024 

01/2025 

02/2023 

02/2024 

02/2025 

Директор на 

ДПИ и 

раководите

л на Сектор 

за 

инспекциски 

надзор на 

ДПИ, 11 

раководите

ли на 

одделенија 

на 

/ 

Вкупно активности во 2023 година:4  450.000,00 

Вкупно активности во 2024година:4  450.000,00 

Вкупно активности во 2025 година: 4  450.000,00 

Вкупно за 

резултат2.3.3.А.

2. 

     1350.000,00 

 

 

 

Резултат 2.3.3.А.3.: Воспоставен систем за менторирање  

 

Активност Одговорни Консу

лтиран

и 

Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

(месец/го

дина) 

Крај 

(месец/го

дина) 

човечки финансис

ки 

[МКД] 

2.3.3.А.3.1 

Идентификувањ

Раководител 

на Сектор за 

Директ

ор на 

03/2023 04/2023 Раководител 

на Сектор за 

 



е на области од 

работењето на 

ДПИ за кои има 

внатрешни 

капацитети за 

менторирање и 

изготвување на 

листа на 

ментори 

инспекциски 

надзор на 

ДПИ, 

раководител

и на 

одделенија 

на ДПИ 

ДПИ инспекциски 

надзор на 

ДПИ, 11 

раководител

и на 

одделенија 

на 

2.3.3.А.3.2 

Определување 

ментор на 

нововработенит

е советници 

државни 

инспектори 

Раководител

и на 

одделенија 

на ДПИ 

Директ

ор на 

ДПИ и 

раково

дител 

на 

Сектор 

за 

инспек

циски 

надзор 

на ДПИ 

04/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

9 

раководител

и на 

одделенија 

на ДПИ и 

ментори 

 

2.3.3.А.3.3 

Вклучување на 

нови советници 

државни 

инспектори во 

интегрални 

евалуации 

Тим лидери 

и 

раководител

и на 

одделенија 

Директ

ор на 

ДПИ и 

раково

дител 

на 

Сектор 

за 

инспек

циски 

надзор 

на ДПИ 

05/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

9 

раководител

и на 

одделенија 

на ДПИ и 

ментори 

 

2.3.3.А.3.4 

Одржување на 

практика на 

редовни 

размена на 

искуства преку 

одржување 

состаноци и 

Раководител 

на Сектор за 

инспекциски 

надзор на 

ДПИ 

Директ

ор на 

ДПИ 

01/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

Сите 

вработени  

на ДПИ 

Претплата 

мобилна и 

фиксна  

телефонија 

600000 

денари 

годишно 

или 

1800000 за 



постојана 

електронска и 

мобилна 

комуникација 

три години  

Вкупно активности во 2023 година:4  600 000  

Вкупно активности во 2024 година:3  600 000 

Вкупно активности во 2025 година: 3  600 000 

Вкупно за 

резултат2.3.3.А

.3. 

10     1 800 000, 

00 

 

 

2.3.А.1 ДООФОРМУВАЊЕ НА ЕЛЕКТОРНСКА БАЗА НА ПОДАТОЦИ  (СОФТВЕР И 

ХАРДВЕР) 

 

Образложение:  

Програма: Зајакнување капацитетите и развој на ДПИ 

 

- Преку користењето на информатичката и комуникациската технологија Државниот 

просветен инспекторат ќе ја зголемува ефикасноста и ефективноста на работењето. 

Дооформување на својата електронска база на податоци преку нов софтвер и хардвер 

односно со користењето на новите софтверски пакети заедно со моќен хардвер и 

соодветна мрежна опрема ќе се намалува и целокупното чинење на процесите, а пристапот 

до базата на податоци го прави процесот поедноставен и побрз. Воедно се зголемува 

прегледноста и контролата во самите работни процеси, како и квалитетот на самиот 

инспекциски надзор. 

 

1. Стратешки приоритет:  

Програмата  произлегува од стратешкиот приоритет на Владата на Република 

Северна Македонија, Модерна и ефикасна јавна администрација базирана на 

дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните 



субјекти; 

Приоритетна цел: 

- Зајакнување на техничките капацитети на Државниот просветен инспекторат  

2. НПАА Поглавје 3.26  

 

3. Стратешки приоритети и цели на органот на државна управа: 

Преку подобрување на техничките капацитети на Државниот просветен инспекторат да 

се постигне поголема ефикасност во работењето  

 

Назив на програмата: 

Зајакнување капацитетите и развој 

на ДПИ 

Цел на програмата: 

Да се постигне поголема ефикасност во работењето 

на ДПИ 

Показатели за успешност на Програмата: 

-100% од инспекторите се опремени со нов хардвер и го користат новиот софтвер за 

работењето и целокупните процеси.  

-100% од инспекторите од одделенијата на ДПИ се обучени да го користат новиот 

софтвер и хардвер  

-100% од раководителите го користат новиот софтвер и хардвер за следење на 

целокупното работење и изготвуваат извештаи за подобрување во работењето.  

 

 

 

Програмата е:         

□хоризонтална                        √      вертикална 

 

Очекувани резултати (компоненти) на Програмата: 

Резултат 2.3.8 A.1: Месечен и 

годишен преглед на резултатите 

од работењето на ДПИ преку 

Показател за успешност:  

- навремено пополнети информации од 
одделенијата во новиот софтвер за следење на  



новиот софтвер на ДПИ работењето на ДПИ во електронска форма 
 

Резултат 2.3..8.A.2:  

Следење на работата на дневна 

основа  

Показател за успешност:  

- Раководителите можат на дневна основа да го 
следат бројот и видот на надзори добиени и 
реализирани предмети и т.н   

Резултат 2.3.8 А.3: Воспоставен 

систем за предочување и 

превентивно делување против 

законските прекршувања кои се 

повторуваат.  

 

Показател за успешност:   

- идентификувани и проследени како ризични 
области во кои често се прават законски 
прекршоци  

 

Резултат 2.3.8.A.4: Зајакнат 

систем за комуникација и 

зголемена ефикасност во 

работењето 

 

Показател за успешност:  

- нов хардвер и софтвер заедно со набавка на нови 
возила ќе придонесе да се скрати времето за 
надзор и ќе се следат подобро фактичките 
состојби, а воедно ќе се следи и кои се најчестите 
законски отстапки со цел да се интервернира 
превентивно 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Б.1  ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Активност Одговорни Консултирани Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 

(месец/година) 

Крај 

(месец/година) 

човечки финансиски 

[МКД] 



Резултат 2.3.8 

A.1: Месечен 

и годишен 

преглед на 

резултатите 

од 

работењето 

на ДПИ преку 

новиот 

софтвер на 

ДПИ 

Раководители и 

Директор на 

ДПИ  

Директор на ДПИ  01/2023 08/2023 Директор на 

ДПИ и 

раководител 

на Сектор за 

инспекциски 

надзор на 

ДПИ, 

раководители 

на одделенија 

на ДПИ и  

инспектори 

 

1 000 000 

годишно или 

3000000 за три 

години  

Резултат 

2.3.8.A.2:  

Следење на 

работата на 

дневна 

основа. 

Директор на 

ДПИ и 

раководител на 

Сектор за 

инспекциски 

надзор на ДПИ, 

раководители 

на одделенија 

на ДПИ 

Директор на Дпи 09/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

Директор на 

ДПИ и 

раководител 

на Сектор за 

инспекциски 

надзор на 

ДПИ, 

раководители 

на одделенија 

на ДПИ и  

инспектори 

1 000 000 

годишно или 

3000000 за три 

години 

Резултат 2.3.8 

А.3: 

Воспоставен 

систем за 

предочување 

и 

превентивно 

делување 

против 

законските 

прекршувања 

кои се 

повторуваат.  

Државни 

просветни 

инспектори 

Директор на ДПИ 09/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

Директор на 

ДПИ и 

раководител 

на Сектор за 

инспекциски 

надзор на 

ДПИ, 

раководители 

на одделенија 

на ДПИ и  

инспектори 

1 000 000 

годишно или 

3000000 за три 

години 

Резултат 

2.3.8.A.4: 

Зајакнат 

систем за 

комуникација 

и зголемена 

ефикасност 

во 

работењето 

Државни 

просветни 

инспектори 

Директор на ДПИ , 

раководители на 

одделениа 

09/2023 

01/2024 

01/2025 

12/2023 

12/2024 

12/2025 

Директор на 

ДПИ и 

раководител 

на одделение 

ДПИ 

инспектори 

 1 000 000 

годишно или 3 

000000за три 

години 



 

Вкупно активности во 2023 година:4  4 000 000 

Вкупно активности во 2024 година:4  4 000 000 

Вкупно активности во 2025 година: 4  4 000 000 

Вкупно за резултат 12     12 000 000 

 

 

 

2.3.4 ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЧОВЕКОВИТЕ РЕСУРСИ  

 

ПРОГРАМА 
Резиме на потреба од 

нови вработувања 

Резиме на 

потреба од 

прераспределба 

на вработените 

Резиме на потреба 

од обуки 

Програма:  

ЗАЈАКНУВАЊЕ 

НА 

КАПАЦИТЕТИТЕ 

И РАЗВОЈ НА 

ДПИ  

 

Систематизирани се 138 

работни места, а 

пополнети 98 работни 

места. (плус 2 работни 

места на определено 

работно време). 

 

Вкупно непотполнети  се 

38 работни места и тоа: 

Раководител на сектор – 

1 

Рaководител на 

одделение – 1 

Рaководител на 

одделение за 

инспекциски надзор – 

Виш инспектор – 4 

С-ДПИ – 15 

1. Со измена на 

Законот за 

просветна 

инспекција 

прераспределба на 

вработени од 

работни места за 

административна 

поддршка во 

работно место за 

инспекциски 

надзор. 

 

2. Согласно 

индивидуалниот 

план за стручно 

усовршување на 

вработените, како и 

должност да го 

пренесе стекнатото 

знаење на другите 

административни 

- Обуките за 
стручно 
усовршување на 
административни 
службеници се 
предвидени како 
дел од 
системотот за 
управување 
со  ефектот на 
административни
от службеник, 
односно од 
индивидуалниот 
план за стручно 
усовршување. 

 
Предвидени обуки: 
 
- Начела и 

организација, 
права, обврски и 
овластувања на 
инспекторите 

- Инспекциски 
надзор 

- Обука за 



 вардарски – 1 

 пелагониски – 2 

 скопски – 2 

 североисточен -2 

 југозападен – 1 

 југоисточен -2 

 полошки -4 

 високо – 1 

Административна 

поддршка – 17 

 Советник – 5 

 Виш соработник – 

1 

 Помлад 

соработник – 2 

 Самостоен 

референт – 2 

 Виш референт – 6 

 Возач - 1 

 

 

Во периодот од 2020 - 

2022 година во пензија 

отишле вкупно 17 

вработени. 

Од кои: 

Виш инспектор – 4 

С-ДПИ – 9 

службеници. како 

дел од системот за 

управување 

со  ефектот на 

административниот 

службеник. ДПИ ќе 

реализира систем 

на менторство. 

 

интегрална 
евалуација 

- Размена на 
искуства преку 
студија на случај 

- Специјализирани 
обуки 

- Водење на 
дисциплинска 
постапка 

- Административно 
работење 

- Компјутерска 
обработка на 
текст 

- Канцелариско 
работење, 
архивско 
работење 
 



административни – 4 

 

Во периодот од 2023 – 

2025 година во пензија 

ќе одат вкупно 10 

вработени. 

Од кои: 

Виш инспектор – 1 

С-ДПИ – 8 

административни – 1. 

 

Забелешка: Охрид и 

Гостивар би останале 

без инспектор, 

 

 

 

 

2.3.5 ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ 

 

 

2023 

очекувано влијание  

2024 

очекувано влијание 

2025 

очекувано влијание 

При вработување на нов кадар, ДПИ ќе води сметка за соодветна и правична застапеност 

на припадниците на другите етнички заедници во согласност со приоритетните цели на 

Владата на Република Северна Македонија, како и за родовата еднаквост.  

 

2.3.6 ПРИНЦИП НА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ  

1. Принцип на еднакви можности на жените и мажите 

Очекувано влијание во I 
година 

Очекувано влијание во II 
година 

Очекувано влијание во III 
година 



Изготвување акциски 
документ  за еднакви 
можности на жените и 
мажите 
(составување на ресурсен 
тим) 
 
 
Очекуваме поизбалансирани 
раководни позици (сооднос 
машки и женски пол 
подобрување од 10%) 
 

Изготвување акциски 
документ  за еднакви 
можности на жените и 
мажите 
(составување на ресурсен 
тим) 
 
 
Очекуваме поизбалансирани 
раководни позици (сооднос 
машки и женски пол 
подобрување од 10%) 
 

Изготвување акциски 
документ  за еднакви 
можности на жените и 
мажите 
(составување на ресурсен 
тим) 
 
 
Очекуваме поизбалансирани 
раководни позици (сооднос 
машки и женски пол 
подобрување од 10%) 
 

 

2.3.7 РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ 

2023 

планирани мерки  

2024 

планирани мерки 

2025 

планирани мерки 

Развивање политики  

   

Стратешко планирање/ подготвување на Буџетот 

Работна група на ДПИ 

составена од Директорот на 

ДПИ, раководител на сектор  

и раководители на 

одделенија, инспектори и 

административни 

службеници во ДПИ 

Работна група на ДПИ 

составена од Директорот на 

ДПИ, раководител на сектор  

и раководители на 

одделенија, инспектори и 

административни 

службеници во ДПИ 

Работна група на ДПИ 

составена од Директорот на 

ДПИ, раководител на сектор  

и раководители на 

одделенија, инспектори и 

административни 

службеници во ДПИ 

Извршување на Буџетот и управување со средства  

Одделение за финансии при 

ДПИ 

Одделение за финансии Одделение за финансии при 

ДПИ 

Управување со човечки ресурси  

Директор на ДПИ, 

Раководител на сектор и 

раководител на одделение 

за поддршка, раководител 

на одделение за човечки 

ресурси 

Директор на ДПИ, 

Раководител на сектор и 

раководител на одделение 

за поддршка, раководител 

на одделение за човечки 

ресурси  

Директор на ДПИ, 

Раководител на сектор и 

раководител на одделение 

за поддршка, раководител 

на одделение за човечки 

ресурси 



Управување со информациски технологии  

Раководители на 

одделенија, Советници 

државни просветни 

инспектори и 

административни 

службеници.  

Раководители на 

одделенија, Советници 

државни просветни 

инспектори и 

административни 

службеници.  

Раководители на 

одделенија, Советници 

државни просветни 

инспектори и 

административни 

службеници.  

Внатрешна ревизија  

Директор на ДПИ и тим за 

внатрешна ревизија 

Директор на ДПИ и тим за 

внатрешна ревизија 

Директор на ДПИ и тим за 

внатрешна ревизија 

 

 

 

 

             

 

                                                                                                                         

Дел. Бр. 03-561/3  Ardian Musliu 
   [име и презиме] 

Датум:                       04.08.2022  Директор 
   [функција / звање на раководител на инспекциска служба] 

Место: Скопје (м.п.)  
   [потпис] 


	 Закон за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 81/08, 148/09, 57/10, 51/11, 24/13, 137/13, 164/13, 41/14, 33/15, 145/15, 30/16 и 64/18)
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