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1. ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 
 
 
1.1. ВОВЕД 
 

Стручното образование и обука е еден од носечките фактори за развојот на 
општеството.  

Пред СОО се поставени три основни функции: подготовка на активно граѓанство, 
оспособување на компетентни индивидуи за вклучување во пазарот на трудот и подготовка 
за продолжување на образованието. 
 
 Извештајот „Торино процес 2016-2017 год.“ е компониран во три дела: извршно резиме, 
аналитичка рамка и анекси. Главен дел на Извештајот претставува аналитичката рамка и 
одговорите засновани на официјални податоци, показатели, согледувања од релевантни 
стратегии, концепти и анализи, пополнети прашалници од институциите за Торино процесот 
и др. 
 
 Елаборацијата на аналитичката рамка обработува пет главни дела: преглед на 
потсистемот на СОО и неговиот социоекономски контекст, ефективноста и ефикасноста во 
препознавањето и задоволувањето на побарувањата на економијата и пазарот на труд,  
ефективноста и ефикасноста во препознавањето и решавањето на демографските, 
социјалните и инклузивните побарувања, внатрешна ефикасност на системот за СОО и 
управување и практики на политиката во системот на СОО. Деловите се обработени во 
потточки кои третираат прашања од суштинско значење за развојот на државата. 
 
 Извештајот има значење во повеќе димензии: 
- отсликување на фактичката состојба на земјата во различни сегменти на СОО и ПТ; 
- анализирање на податоци бидејќи СОО кое бара промени, всушност е многу чувствително 

на промени, доколку тие не се аргументирани и поткрепени со релевантни податоци и 
показатели за нивна оправданост; 

- едукативно влијание во насока на сеопфатно анализирање и констатирање на состојбите; 
- провокација за понатамошни истражувања во оваа област заради дефинирање развојни 

промени; 
- истакнување на колаборативен пристап во изготвувањето на Извештајот и сл. 
 

Извештајот во позадина истакнува дека резултатите од учење треба да бидат 
заедничка одговорност на сите чинители и од образованието и од пазарот на труд. 
 
 Националниот координатор и тимот за изработка на Извештајот изразуваат 
благодарност до институциите кои придонесоа во создавањето на овој документ, а посебна 
благодарност до ЕТФ за поддршката низ целиот период.  
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1.2. ГЛАВНИ НАОДИ 
 

 Техничко-технолошкиот напредок, реорганизацијата на производните процеси, глоба-
лизацијата и стареењето на населението значително ја изменија  побарувачката за вештини 
во текот на изминатите неколку децении, а сето ова даде придонес за продуцирање висока 
невработеност во земјата. 
 Во однос на старосната структура, македонското население сè повеќе старее. Во 
периодот од 2005 до 2015 година, учеството на младото население (0-14 години) во 
вкупното е намалено од 18,2% на 16,7%, а учеството на старото население (65 и повеќе 
години) е зголемено од 11,1% на 13,0%.1 
 Официјалните податоци за актуелните состојби во државата покажуваат дека е голем 
процентот на активно население кое има ниско образовно ниво, односно 38,32% имаат 
незадоволително образовно ниво, а од нив 2,03% воопшто немаат образование, 5,75% не 
завршиле основно образование, а 30,54% завршиле само основно образование.2 
 Според времето на чекање на вработување, со состојба на 31.12.2015 година, 38,2% 
од невработените лица чекаат на вработување до 11 месеци, 42,4% чекаат на вработување 
од една до три години, а 19,4% од невработените лица чекаат на вработување четири години 
и повеќе.3 Долгорочната невработеност претставува сериозен фактор што го попречува 
вработувањето. Таа резултира со застарување на компетенциите, односно намалување на 
работната способност. Најмногу загрижува податокот што близу 20% од невработените 
чекаат за вработување повеќе од 4 години. 
 Со состојба на 31.12.2015 година во АВРМ евидентирани се 114979 невработени лица-
активни баратели на работа. Невработените лица на возраст до 29 години во вкупниот број 
на евидентирани невработени лица, учествуваат со 24,4% (47066).4  

 Стапката на активност, како учество на работната сила во работоспособното население на 
возраст од 15 години и повеќе, за 2015 година изнесува 57.0. Сведена стапката на активност за 
категоријата млади од 15-24 години, изнесува 32.8. Стапката на вработеност, како учество на 
бројот на вработените во работоспособното население на возраст од 15 години и повеќе (според 
ILO) за 2015 изнесува 42.1. Сведена стапката на вработеност за категоријата млади од 15 до 24 
години, изнесува 17.3. Стапката на невработеност, како учество на бројот на невработените во 
вкупната работна сила за 2015 година изнесува 26.1. Највисока стапка на невработеност се забележува 
кај лицата на возраст од 15 до 24 години и изнесува 47.3, кај мажите стапката на невработеност изнесува 
49.7, додека кај жените 43.3.5  

Според публикацијата „Транзицијата на младите жени и мажи спрема пазарот на труд“, една 
третина од младите во Република Македонија не се ниту вработени, а не се ниту во образование 
или на обука. Од нив две третини не се студенти и не се вработени, но се активни, а една третина 
се неактивни и не се студенти.6   

 Според образовнo ниво, најголем дел од новите вработувања би биле за лица со 
завршено средно образование (62%), а 10% за лица со високо образование.  

За работодавачите, покрај стручните компетенции важни се и клучните компетенции, 
како што се: комуникација на мајчин јазик, комуникација на странски јазик, математичко-
техничка и научна компетенција, граѓанска свесност, информатичка технологија, 
претприемништво, учење да се учи, културно изразување, и одредени меки вештини како 
лојалност, тимска работа, решавање проблеми, посветеност и слично. 

                                                 
1 Државен завод за статистика, Македонија во бројки, 2016. 
2 Државен завод за статистика, Пазар на труд, Соопштение од 2015, 2.4.16.02 /843 
3 Агенција за вработување на Република Македонија, Годишен извештај за 2015 година, Скопје, 2016 година 
4 Исто 
5 Државен завод за статистика, Анкета на работна сила, 2015, Статистички преглед: Население и социјални статистики 
  2.4.16.02 /843, Скопје, мај 2016 г. 
6 Nikica Mojsoska-Blazevski and the State Statistical Office of Macedonia, „Labour market transitions of young women and men 
  in the former Yugoslav Republic of Macedonia“ June 2016. 
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Не постои единствен систем или база во која ќе се интегрираат сите информации /пода-
тоци од областа на пазарот на трудот и тоа од институции, организации на работодавачи, 
стопански комори, локална самоуправа и други чинители кои продуцираат статистики и 
спроведуваат истражувања од областа на пазарот на трудот. Систем во кој би се следеле и 
дестинациите на завршените ученици. Државата прави одредени напори во насока на 
подобрување на состојбите во ова подрачје. Така, од октомври 2015 год., започнато е со 
развој на Опсерваторијата на вештини. Преку Опсерваторијата на вештини, Министерството 
за образование и наука ќе врши анализа на адекватноста на вештините со кои располагаат 
учениците од средното образование во корелација со потребите на пазарот на труд со цел 
континуирано подобрување на наставните програми, во согласност со барањата на 
работодавачите. Исто така, Опсерваторијата ќе нуди информации за вработливоста на 
одредени струки, очекуваното време на чекање на работа и нивото на примања по образовен 
профил и слично, што во голем дел ќе им помогне на идните средношколци и нивните 
родители при донесување одлука за запишување во одредено средно училиште. 

За потребите на Опсерваторијата на вештини, во соработка со Европската Тренинг 
Фондација, се спроведува и истражување - Студија за утврдување на вработливоста на 
завршените ученици и студенти (Трејсер студија). Студијата се спроведува преку прибирање 
податоци за завршените ученици и студенти од учебната/академска 2014/2015 година во 
сферата на средното техничко и високото образование и утврдување на нивната 
вработливост.7 

Недоволна поврзаност на учењето со работата. Немање воспоставен сеопфатен 
систем за професионална ориентација и советување на учениците во стручното образование 
и учениците имаат тешкотии за добивање информации околу условите и можностите за 
вработување. Голем број завршени ученици од стручното образование се запишуваат на 
високо образование, што негативно влијае врз задоволување на потребите на пазарот на 
трудот од квалификувани средношколски кадри од стручното образование. Така, во учебната 
2014/2015 година завршиле 20990 ученици средно образование8, а на факултет се запишале 
18942 од завршените ученици9, што значи дека процентот на запишани ученици е повеќе од 
90%. Ова јасно укажува дека преостанатите 10% на завршени ученици во таа година, треба 
да влезат на пазарот на труд, а тоа е недоволно да се задоволат неговите потреби. 

Релативно низок е процентот на учеството на самовработените во вкупниот број 
вработени (14%), при што драстична е разликата меѓу самовработените жени во однос на 
мажите. Процентуалниот однос е 84% самовработени мажи и 16% самовработени жени. Исто 
така, незначителен е бројот на младите на возраст до 30 години кои се самовработуваат. 

Стручното образование и обука мора да ја зајакне својата функција за превенција на 
можна социјална исклученост. Во државата има голем број лица кои не поседуваат никаква 
квалификација, лица кои имаат ниски квалификации кои веќе не се бараат на пазарот на труд,  
лица со завршено средно гимназиско образование без никаква стручна квалификација, 
лицата кои предвреме го напуштаат образованието, лица кои го изгубиле работното место и 
повторно бараат работа, долгорочно невработени, а сите тие не се конкурентни на пазарот 
на труд и тешко можат да се интегрираат во него. Поради тоа, постои голема опасност од 
нивна работна, а со тоа и социјална исклученост. Во иднина оваа популација мора да биде 
во фокусот на развивањето и спроведувањето на политиките за образование и обука и 
вработување.10 

 

                                                 
7 Светска банка, Информација, Опсерваторија на вештини, Статус 2017 г. 
8 Државен завод за статистика на Република Македонија, Основни и средни училишта на крајот на учебната 2014/2015 
  година, Статистички преглед: Население и социјални статистики број: 2.4.16.06, Скопје, мај 2016 година 
9 Државен завод за статистика на Република Македонија, Запишани студенти во учебната 2014/2015 година, Статистички 
  преглед: Население и социјални статистики 2.4.15.18, Скопје, октомври 2015 
10 МОН, Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотно учење 2013-2020 година, со акциски план, 
„Подобри вештини за подобро утре“ Усвоена  05/2013 година, поддржана од ЕТФ 
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Стручното образование и обука и понатаму не привлекува доволен број ученици (освен 
одредени струки во областите: здравство, економија и право). Соодносот во бројот на 
учениците меѓу стручното и гимназиското образование во 2001 година изнесувал 70% во 
стручното и 30% во гимназиското образование. Во меѓувреме, интересот за гимназија, а со 
тоа и бројот на гимназиски паралелки е зголемен поради што овој сооднос се намалува. 
Денес, тој сооднос изнесува 58,39% наспроти 40,45%11 во полза на стручното образование.12 

При хоризонталната и вертикалната проодност на учениците од СОО не им се 
препознаваат и признаваат знаењата и вештините стекнати по пат на неформално и 
информално учење и тие ги поминуваат истите планови и програми без разлика дали се 
образуваат по редовен или по вонреден пат. 

 Во наставата доминира традиционалниот пристап на организација на образовниот 
процес во кој доминира фронталната форма на настава. Учениците најчесто се пасивни 
слушатели на репродукцијата на учебникот од страна на наставникот. Примената на 
интерактивни методи на настава можат да се сретнат само кај оние наставници кои 
професионално се усовршувале или кај поамбициозните наставници. Сè уште превладува 
стекнување фактографски и енциклопедиски знаења кои се базираат на способноста за 
меморирање, а не на способноста за разбирање, споредување и спротивставување на 
осознаените факти, проверени во практиката. Остварувањето на целите кои поттикнуваат 
развивање вештини, знаења и способности за критичко мислење, решавање проблеми, 
задоволство од учењето, наоѓање смисла во наученото и сл. се вистинска реткост во 
образовниот процес на стручното образование и обука. Се забележуваат значителни 
недостатоци во знаењата на наставниците за современите технологии поврзани со 
наставните предмети, а таа состојба дополнително ја усложнуваат и ниската мотивираност 
на наставниците и недоволно развиениот систем за стручно усовршување и напредување во 
кариерата. 

Недоволно развиено ниво и инкорпорираност на претприемништвото во функција на 
струките и образовните профили. 

Мрежата на стручните училишта е гломазна и не е ефикасна.13 Постојат училишта кои 
немаат соодветни просторни капацитети, немаат доволно опрема или поседуваат 
несоодветна и застарена опрема за реализација на наставата. Училиштата немаат доволно 
финансиски средства, а немаат ниту стратегии за репрограмирање и обновување на 
опремата. Постојат училишта кои се жалат дека не можат да воспостават соработка со 
работодавачи од причина што нема такви во регионот каде што егзистира училиштето или 
има многу малку работодавачи. Постои недостаток од обучени наставници кои би 
реализирале настава базирана на резултати од учење и учење преку работа.  

Релативно ниско е учеството на возрасните во искористувањето на можностите што ги 
дава доживотното учење/втора шанса. Иако, со напорите кои се направени со Оперативниот 
план на Владата на Република Македонија за активни програми и мерки за вработување се 
постигнуваат резултати во однос на зголемување на вработливоста кај невработените лица, 
сепак постои простор за подобрување во ова поле. Можностите за подобрување би се 
однесувале на зголемување програми за преквалификација и доквалификација, зголемување 
на буџетот за финансирање на програмски документи во однос на нивна изработка и 
реализација, подобрување на условите за обука, мотивацијата на учесниците и сл.  Исто така, 
недостаток претставува и тоа што поголемиот дел од обучувачите кои работат со возрасни 
лица немаат андрагошка подготовка, која иако е предвидена согласно со Законот за 
образование на возраните, мал број лица се имаат стекнато со истата. 

                                                 
11 Државен завод за статистика на РМ, Соопштение: Население и социјална статистика, 2.4.12.04/718 
12 МОН, Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотно учење 2013-2020 година, со акциски план, 
„Подобри вештини за подобро утре“ Усвоена  05/2013 година, поддржана од ЕТФ 
13 Министерство за образование и наука, Проект за развој на вештини и поддршка на иновации (SDISP), Модернизација на 
техничкото образование во РМ, Структурна и функционална анализа на техничкото образование, работна верзија, Скопје, 
2016 год. 
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Квалитетот во СОО бара воспоставување систем за осигурувањето на квалитет, кој 
подразбира одржлив мониторинг и евалуациски систем базиран на процесите и излезите во 
СОО, кој ќе врши оценка на состојбите во СОО, влијанието на новите програми врз учениците, 
врз пазарот на труд и врз високото образование, навремено ќе ги регистрира и навреме ќе 
одговара на повратните сигнали што ги праќаат корисниците на СОО - учениците, 
вработувачите, универзитетите, училиштата и другите заинтересирани страни. 

Потребни се промени во оценувањето на резултатите во СОО, а со самото тоа и во 
оценувањето на резултатите на клучните компетенции. Прво, од причина што Република 
Македонија се одлучи да бидат развивани наредните квалификации, а со самото тоа и 
програмите врз основа на резултати од учење и второ, со воведување и зголемување на 
„учењето преку работа“ во потсистемот на стручното образование и обука неминовно ќе биде 
интегрирање на работодавачите во следењето, евидентирањето и оценувањето на 
резултатите од учење.  

Во законската регулатива постојат одредени преклопувања во надлежностите на 
институциите, со воведување на Законот за МРК се јавија одредени недоречености во 
другите закони кои го уредуваат СОО. 

Основен извор за обезбедување на средства за финансирање на училиштата е 
државниот буџет. Многу мала е разноликоста на дополнителните финансиски извори во 
работата и реализацијата на СОО. Постои недостаток на модели за споделување на 
трошоците меѓу различните партнери во СОО – државата, бизнис секторот, поединците, 
фондациите, здруженијата, локалната самоуправа и сл., со што би се воспоставило компле-
ментарно финансирање.  

 
 
 

1.3. ПРЕПОРАКИ ЗА АКЦИЈА 
 

 Предизвиците, трендовите и препораките кои се третираат во стратешките документи, 
изработени во земјата во различни подрачја, а презентирани и во овој документ, наведуваат 
тесни грла и точки на интервенции за зголемување на квалитетот на СОО и неговата 
поврзаност со пазарот на труд. Доколку сакаме стручното образование и обука да го 
издигнеме на посакуваното ниво и доколку сакаме стручното образование и обука во иднина 
да ја преземе улогата на генератор на образовани и вешти млади и возрасни, кои не само 
што се адаптираат на идната непредвидлива реалност туку и се во состојба да ја менуваат и 
иновираат, тогаш приоритетните подрачја на делување се: 
 

1. СОО во функција на зајакнување на социјалната кохезија и социјалната инклузија; 
2. Атрактивно стручно образование и обука; 
3. Квалитет и релевантност во СОО како гаранција за конкурентност; 
4. Добро владеење, ресурси, капацитет и одговорност во идниот систем за СОО. 

 
 
1. СОО во функција на зајакнување на социјалната кохезија и социјалната инклузија 
 

За зајакнување на ова приоритетно подрачје, во периодот до 2020 година потребно е: 
воспоставување систем за следење на учениците во и по завршување на СОО, зајакнување 
на советодавните служби и во ИВЕТ и ЦВЕТ, креирање механизми за детекција на ученици 
кои се под ризик за напуштање на образованието, продолжување со обуки на наставници во 
СОО за работа со ученици со посебни образовни потреби во редовните училишта, 
воспоставување систем за валидација на неформалното и информалното учење (ВНИУ) и 
сл. 
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2. Атрактивно стручно образование и обука 
 

За зајакнување на ова приоритетно подрачје, во периодот до 2020 година потребно е: 
воспоставување механизми за подобрување на вештините кај учениците, односно 
зајакнување на учењето преку работа во сите форми на неговата реализација, оптимизирање 
на оптовареноста на учениците односно растоварување на наставните планови и програми 
со непотребни подрачја на изучување, ревидирање на концептот Државна матура во делот 
на СОО и преземање на мерки таа да ги земе предвид спецификите на ТСО, осовременување 
на материјално техничките услови за работа и реализација на СОО и во ИВЕТ и ЦВЕТ, 
градење на разновидни и флексибилни патишта за учење и професионално водство во 
контекст на доживотно учење, понатамошно развивање на кариерни центри и во ИВЕТ и 
ЦВЕТ, развивање на постсредното образование, развој на клучните компетенции за 
доживотно учење со посебен акцент на претприемништвото кое ќе се реализира крос-
курикуларно и да биде составен дел од работата на сите наставници без оглед на 
образовниот потсистем  и без оглед на начините на реализација и сл. 
 
3. Квалитет и релевантност во СОО како гаранција за конкурентност   

 

За зајакнување на ова приоритетно подрачје, во периодот до 2020 година потребно е: 
дефинирање на систем и рамка за осигурување квалитет во СОО кој интегрира интерни и 
екстерни механизми и вклучува засегнати страни, а при тоа кореспондира со EQAVET, 
редефинирање на индикаторите за осигурување на квалитет во согласност со ЕРК, EQARF и 
МРК, изготвување на инструменти за следење, оценување и евидентирање на изведувањето 
на практичната обука со посебен акцент на учењето преку работа кое се реализира кај 
работодавачите, понатамошно операционализирање на системот за професионален и 
кариерен развој на наставниците и инструкторите во СОО, осовременување на ИКТ во 
наставата во насока таа да претставува реалност или симулација на идните дестинации на 
учениците, пред сè работните места кон кои се стремат, развивање на модели за вреднување 
на постигањата на учениците во ИВЕТ и учесниците во ЦВЕТ кои во предвид ќе ги имаат 
компетенциите на учениците и кои ќе ја одразуваат целта на СОО и ќе бидат во потесна 
конекција со пазарот на труд, развивање на модел и воспоставување на обуки на 
наставниците во компании, понатамошно развивање на обуките за ментори од компании кои 
би реализирале практична обука со ученици од ИВЕТ и учесници од ЦВЕТ, понатамошно 
развивање на МРК, оптимизирање на мрежата на ССУ и провајдери за обука, јакнење на 
капацитетите и меѓусебната соработка на институциите релевантни за СОО и сл. 
  
 
4. Добро владеење, ресурси, капацитет и одговорност во идниот систем за СОО 
 

За зајакнување на ова приоритетно подрачје, во периодот до 2020 година потребно е: 
јакнење на социјалниот дијалог и социјалното партнерство, креирање и воведување модел 
„Пир-ривју“, формирање совети на струки во контекст на развивање МРК, формирање 
национална опсерваторија, хармонизирање на законите кои го уредуваат СОО, зајакнување 
на андрагошката подготовка на обучувачите, градење модели за споделување на трошоците 
меѓу различните партнери во СОО – државата, бизнис секторот, поединците, фондациите, 
здруженијата, локалната самоуправа и сл.  
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2. ОДГОВОРИ НА АНАЛИТИЧКА РАМКА   

 
 

А. ПРЕГЛЕД НА ПОТСИСТЕМОТ НА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА И 
НЕГОВИОТ СОЦИОЕКОНОМСКИ КОНТЕКСТ 

 
 

А.1. ВИЗИЈА И НАПРЕДОК 
 

А.1.1. Осврт на образовниот систем и припадноста на стручното образование и обука 
 

 Образовниот систем на Република Македонија се состои од предучилишно, основно 
(6-14 години), средно (15-17/18 години) и високо образование. Шематски приказ на структу-
рата на образовниот систем е дадена во Анекс 1, додека структурата на националниот 
образовен систем, според ISCED класификација, е дадена во Анекс 2.  

Во продолжение ќе бидат презентирани одделните степени на образование при што 
ќе бидат употребени термини за образование кои се употребуваат во ISCED (МСКОБ) 2011, 
како и термини кои се употребуваат во системот на образование во нашата земја, и тоа:14 
ISCED (МСКОБ) СТЕПЕН 0: - Предучилишно образование што одговара на предучилишно 
воспитание и образование во нашиот систем на образование. 

 

ISCED (МСКОБ) СТЕПЕН 1: - Основно образование - прва фаза што одговара на основното 
образование од I до V одделение во нашиот систем на образование и на ниво 1 во 
Македонската рамка на квалификации. 

 

ISCED (МСКОБ) СТЕПЕН 2: - Основно образование - втора фаза или пониско средно 
образование што одговара на основното образование од VI до IX одделение во нашиот 
систем на образование и на ниво 1 во Македонската рамка на квалификации. 

 

ISCED (МСКОБ) СТЕПЕН 3: - Повисоко средно образование што одговара на средното 
образование во нашиот систем на образование и на ниво 2, 3 и 4 во Македонската рамка 
на квалификации. 

 

ISCED (МСКОБ) СТЕПЕН 4: - Постсредно образование што одговара на специјалистичко 
образование, после средното образование во нашиот систем на образование и на ниво 5, 
подниво 5Б во Македонската рамка на квалификации. 

 

ISCED (МСКОБ) СТЕПЕН 5: - Кратко - циклусно, терцијарно образование што одговара на 
кратките циклуси во високото образование во нашиот систем на образование и на ниво 5, 
подниво 5А во Македонската рамка на квалификации. 

 

ISCED (МСКОБ) СТЕПЕН 6: - Дипломско образование или еквавалент, терцијарно 
образование што одговара на високото образование во нашиот систем на образование и 
на ниво 6, разделено на поднивоа 6А и 6Б во Македонската рамка на квалификации. 

 

ISCED (МСКОБ) СТЕПЕН 7: - Магистерско образование или еквивалент, терцијарно 
образование што одговара на магистерско или специјалистичко образование во нашиот 
систем на образование и на ниво 7, разделено на поднивоа 7А и 7Б во Македонската рамка 
на квалификации. 
 

ISCED (МСКОБ) СТЕПЕН 8: - Докторат што е исто како и во нашиот систем на образование 
и одговара на ниво 8 во Македонската рамка на квалификации.15 

                                                 
14 Државен завод за статистика, Системот на образование во Република Македонија во однос на ISCED 2011, Меѓународна 
стандардна класификација на образованието MСКОБ 2011, Skopje 2014 година  
15 Исто 
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Во 2015 година, 32.660 деца на возраст до 6 години се вклучени во 60 јавни и 22 
приватни предучилишни установи. Бруто-стапката на опфат изнесува 16,3% (16,4% за 
девојчиња), а нето-стапката е 18,5% (18,7% за девојчиња). Во вкупниот број на деца има 
840 деца Роми и само 174 деца со пречки во развојот. Во подготвителна година (на возраст 
од 5 до 6 години) се 14.035 деца (43,0%).16 

Основното образование трае девет години и е задолжително и бесплатно за сите 
ученици (на возраст од 6 до14 години). Во земјата има околу 1.100 основни училишта 
(вклучувајќи ги и подрачните). Нивото на писменост е високо и изнесува 98,8% за мажите и 
96,8% за жените (2015)17. Бруто-стапката на опфат е 63%, а нето-стапката е 91%. Стапката 
на осипување е најголема кога се работи за децата Роми.18  

Средното образование, кое исто така е задолжително и бесплатно, е поделено во 
четири вида: општо (гимназиско) средно образование, уметничко образование, образова-
ние за деца со посебни потреби и стручно образование. Стручното образование може да 
се реализира како: стручно оспособување, стручно образование за занимања, техничко 
образование, постсредно образование и образование на возрасни19. Според Законот за 
средно образование, средното образование, а со тоа и ССО се остварува во средни 
училишта со статус на јавни и приватни училишта. Јавните училишта можат да бидат 
државни, општински и училишта на град Скопје. Мрежата на јавните училишта ја утврдува 
Владата на Република Македонија по предлог на ресорниот министер. 

Средното образование се реализира во 116 средни училишта, повеќе од 100 се јавни, 
а другите се приватни или религиски. Приближно 14% од средните училишта се гимназии, 
34,5% се стручни, додека 29% нудат и гимназиско и стручно образование; 4 училишта се за 
деца со посебни образовни потреби и 5 се уметнички училишта. 

Во зависност од карактеристиките на работата, односно од карактеристиките на срод-
носта на образовните барања, сите образовни профили за стекнување квалификации во 
стручното образование и обука, заклучно со Vб ниво од Националната рамка на 
квалификации, се распоредени во 14 (четиринаесет) образовни сектори. 

Дел од образовниот систем е и образованието на возрасните кое може да се 
реализира во стручните училишта заради стекнување квалификација во формалниот 
систем и како стручна обука, реализирана од акредитиран провајдер со верификувана 
програма.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 МОН, Сеопфатна Стратегија за образованието за 2016-2020 год. и акциски план, Прв нацрт.  
17 Извор: Adult literacy rate, population 15+ years (both sexes, female, male)". UIS Data Centre. UNESCO. August 2015 
18 МОН, Сеопфатна Стратегија за образованието за 2016-2020 год. и акциски план, Прв нацрт. 
19 Закон за стручно образование и обука „Сл. Весник на Р.Македонија.“ бр.71. од 08.06.2006 година. 
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А.1.2. Визија и напредок на стручното образование и обука 
 

 Позначајни промени нема настанато кои се однесуваат на коригирање на визијата за 
развој на стручното образование и обука на среднорочен и долгорочен период во периодот 
на известување. 
   

Визијата „СОО ќе биде клучен чинител во развојот на работната сила, во воспос-
тавувањето на економијата која подобро го искористува својот човечки капитал и ево-
луира кон базираност на информации и знаење, во јакнењето на индивидуалната и на 
општествената продуктивност, во економски развој и раст на земјата, во унапредува-
њето на квалитетот на животот, во остварувањето на полна социјална партиципација, 
во вработувањето, во зајакнувањето на вработливоста и професионалниот развој на 
младите и возрасните и остварувањето на мобилност на национално и меѓународно 
ниво“ е дефинирана во Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на 
доживотно учење 2013-2020 година, со акциски план, „Подобри вештини за подобро утре“ 
усвоена  05/2013 година, поддржана од ЕТФ. Добрата дефинираност на визијата за стручното 
образование и обука ја потврдува содржајноста и компатибилноста со визијата за средното 
образование дефинирана во првиот нацрт на новата сеопфатна Стратегија за образованието 
за 2016-2020 год. и акциски план „да се обезбеди сеопфатно и инклузивно образование 
насочено кон ученикот/студентот, со современи програми што овозможуваат идните 
генерации да се стекнат со знаења, вештини и компетенции, согласно со потребите на 
демократско мултикултурно општество, пазарот на трудот и новите предизвици во 
глобалниот научно-технолошки амбиент“. 

   

Интервенциите во стручното образование и обука треба да резултираат со систем кој 
ќе ги одрази барањата и визијата на сите жители во нашата држава и желбите идното стручно 
образование и обука да биде атрактивна дестинација за младите и возрасните, со квалитет 
кој ќе ги оспособи лицата да се адаптираат и да ја менуваат непредвидливата иднина.  

Што е целта на СОО? Има повеќе од еден одговор на ова прашање. Доколку се 
прашува бизнис секторот, тогаш целта на СОО треба да биде учениците да ги оспособи за 
успешно пласирање на пазарот на труд, да им даде потребни знаења и вештини кои ги бараат 
вработувачите. За универзитетите, целта на СОО треба да ги оспособи учениците за успешно 
продолжување на образованието и совладување на научните знаења. За родителите на 
младите кои посетуваат СОО, важно е СОО да ги исполни желбите и склоностите на нивните 
деца и да им овозможи квалитетна и сигурна иднина. За политичарите, целта на СОО често 
се менува и зависи од нивниот интерес. Доколку зборуваат за економијата, тогаш, според 
нив, СОО треба да подготвува способни работници. Во таа насока, постојано се упатуваат 
апели до младите да се запишуваат во СОО. Но, доколку зборуваат за високото образование, 
тогаш СОО треба да ги оспособи за успешно продолжување на образованието. Многу ретко 
споменуваат дека СОО треба да изгради и самостојна и креативна личност, со потенцијали 
кои ќе ѝ овозможат успешно остварување на нејзината граѓанска и општествена улога и 
компетенции за градење соодветна култура на живеење. Ретко, многу ретко, овие цели се 
споменуваат заедно. СОО треба да се гледа во контекст на концептот на доживотно учење, 
т.е. обучување на човек кој ќе биде способен постојано да учи. ССО треба да стане 
атрактивна и веродостојна опција за младите, и ефективна можност за освежување на 
вештините/реобука на младите и возрасните во урбани и рурални средини, со тоа 
придонесувајќи за конкурентност на вработените и вработливост на оние кои бараат работа.20   

 
 
 

                                                 
20 МОН, Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотно учење 2013-2020 година, со акциски план, 

„Подобри вештини за подобро утре“ Усвоена  05/2013 година, поддржана од ЕТФ 
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За да може да ја оствари визијата за стручното образование и обука во земјата, 
Стратегијата за СОО во контекст на доживотно учење се стреми да ги оствари следниве цели: 

• Да се зајакне атрактивноста, релевантноста и квалитетот на СОО и да му се овозможи 
да игра главна улога во промовирањето на деловната успешност, конкурентноста и 
иновациите. 

• Да им се понудат на младите и возрасните поразновидни и флексибилни можности за 
учење за да стекнат вештини кои ќе им бидат потребни за кариерен развој и кои ќе 
стимулираат претприемнички дух, поттикнувајќи го нивното учество во понатамошна 
обука и образование, и придонесувајќи за активно граѓанство и лична исполнетост. 

• Да се промовира врвен квалитет и социјална инклузија, да се придонесе за поголема 
вработливост, мобилност и сигурност на работното место, да се подобри 
антиципацијата и управувањето со промените на пазарот на трудот и да се поттикнува 
деловната конкурентност.21 
 

Анализата на предизвиците и трендовите на системот на СОО во земјата кој лежи во 
основата на Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотно учење 
2013-2020 година, со акциски план, „Подобри вештини за подобро утре“ открива различни 
нивоа на развој во одделни делови од системот на СОО, тесни грла и критични точки за 
интервенции. Стручното образование и обука за да биде на посакуваното ниво и во иднина 
да ја преземе улогата на генератор на промените и „фабрика“ за производство на образовани 
и вешти млади и возрасни, кои не само што се адаптираат на идната непредвидлива реалност 
туку и се во состојба да ја менуваат и иновираат, приоритетни подрачја на делување треба 
да бидат:  

1. СОО во функција на зајакнување на социјалната кохезија и социјалната инклузија 
2. Атрактивно стручно образование и обука 
3. Квалитет и релевантност во СОО како гаранција за конкурентност 
4. Добро владеење, ресурси, капацитет и одговорност во идниот систем за СОО22  

 
 
 

А.1.3. Позначајни прогресивни случувања 
 

Позначајни прогресивни случувања се: 
 

- МОН, ЦСОО и БРО со поддршка на ИПА1 фондовите и Светска банка кон крајот на 
2015 година и почетокот на 2016 започнаа подготовки за модернизација на средното стручно 
образование.  

- Избран е интернационален конзорциум, кој согласно со потпишаниот тригодишен 
договор со МОН, треба да направи анализа на постојниот систем на четиригодишното 
стручно образование, да предложи измени и да помогне во реформирањето на 14 струки, 52 
образовни профили и 1300 наставни програми“. 

- Продолжување на модернизацијата на двегодишното и тригодишното стручно 
образование и обука, со имплементација ИПА проектот „Зајакнување на доживотното учење 
преку модернизација на системите за стручно образование и обука и образованието на 
возрасните“. 

- Во тек се активности за набавка на опрема за реализација на реформираните 
наставни програми во стручното образование и обука (ИПА Проектот „Техничка помош за 
подготовка на тендерска документација за набавка на опрема за стручното образование и 
обука“). 

Во делот на стручното образование и обука, конкретно во образованието на возрас-
ните, како позначајни документи со долгорочна визија се изготвените две концепции и тоа: 
Концепција за основно образование на возрасните и  Концепција за неформално образование 
на возрасните и информално учење во Република Македонија. 

                                                 
21 Исто 
22 Исто 
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Официјалните податоци за актуелните состојби во државата покажуваат дека е голем 

процентот на возрасни кои немаат комплетно основно образование. Потребата за нова 
концепција за основно образование на возрасните во Република Македонија произлегува од 
неподготвеноста на голем дел од популацијата компетентно да се вклучи во тековите на 
современото општество. Огромен број возрасни имаат исклучително ниско ниво на 
образование што ги прави неконкурентни на пазарот на трудот каде се потребни конкретни и 
функционални компетенции. Неможноста да се реализираат сопствените потенцијали и 
компетентно да се учествува во општествените текови на крајот резултира со низок квалитет 
на живот кај многу единки, продлабочена сиромаштија, и состојба во која општеството нема 
капацитет за социоекономски развој. Оттука, во поглед на образованието на возрасните, 
потребите на македонското општество се совпаѓаат со препораките на институциите на ЕУ. 
Совпаѓањето се состои во тоа што сите стратешки документи на ЕУ ја нагласуваат важноста 
да се унапредуваат програмите за основно образование на возрасните, програми кои ќе 
бидат релевантни за развој на клучни компетенции за секоjдневниот живот и за 
целоживотното учење. Тоа значи дека програмите треба да бидат засновани на излезни 
резултати, или исходи од учењето кои ќе им овозможат на возрасните да можат да се вклучат 
компетентно во општествените процеси.  

Концепција за неформално образование на возрасните и информално учење во  
Република Македонија нуди визија за учењето на возрасните што се заснова врз 
претпоставката дека ова учење придонесува кон развојот на стопанството, општеството и на 
поединците и дека треба да задоволува поширок спектар на потреби. Визијата ја истакнува 
потребата од пристап во кој учесникот ќе биде во центарот на процесот на учењето, 
поддржувајќи го да ги реализира своите аспирации и амбиции. Овој пристап се разликува од 
утилитарниот фокус на тековната дебата за образованието на возрасните, која се занимава 
пред сѐ со давањето „втора шанса“ за завршување на основното и на средното образование 
како компензација за учениците што предвреме го напуштиле школувањето, како и со 
обезбедувањето обуки за стручни вештини за задоволување на потребите на пазарот на 
трудот.23  
          
 
А.1.4. Политички и економски очекувања 
 

 Република Македонија во изминатиот период имаше сериозни политички нарушувања 
наведени во Извештајот за Република Македонија 2015 на Европската комисија, Брисел 
10.11.2015 год., СВД (2015) 212 конечна верзија. Ваквата политичко еродирана состојба 
имаше негативно влијание во сите сегменти на делување и егзистирање. Се очекува 
стабилизирање на состојбите со реализација на изборите кои се закажани да се одржат на 
11 декември 2016 година. 

Клучни реформи во индустријата, внатрешниот пазар, образованието, транспортот, 
енергијата и животната средина, со кои ќе се подобри конкурентноста на македонската 
економија, треба да содржи Програмата за економски реформи за периодот 2017 – 2019 
година, којашто треба да се изготви во наредниот период, а за чијашто подготовка надлежно 
ќе биде Министерството за финансии. Со овој стратегиски документ поврзан со подготовката 
за членство на Македонија во Европската унија, ќе бидат опфатени и мерки што се 
однесуваат на намалување на невработеноста, како мерки за усогласување на стручната 
подготовка со побарувачката на пазарот на труд. Самата подготовка на оваа програма како 
кохерентен стратегиски документ претставува потврда за капацитетот на администрацијата 
од аспект на координација и ефикасност на работа. 
 
 

                                                 
23 МОН, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 
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А.1.5. Одредници ЕТ 2020 година и резултати на земјата 
 

 Резултатите во однос на одредниците за ЕТ 2020 и главните показатели за Европа 
2020 се следат и сe ажурираат, истите се дискутираат и се анализираат на различни средби 
и платформи, со цел земјата успешно да го реализира процесот на приближување и 
станување рамноправен член на Европската унија. 
  Резултатите се различни. Во периодот на известување, земјата има напредок во три 
клучни показатели: вкупната стапка на вработеност (возраст од 20 до 64 години), стекнување 
со терцијално образование и стапка на вработеност на лица што неодамна завршиле 
образование, а намалување на учеството на возрасните во доживотното учење, останатите 
показатели немаат промена.    
 Скоро сите показатели во земјата се пониски во однос на европските што се 

поставени за 2020, што претставува индикатор дека треба да се продолжи со одржливи 

реформи. 

 
Табела 1. Одредници на ЕТ 2020:Резултати и споредба 

 

    ЕУ28 Република Македонија 

Показател  

Цел за 
2020 

година 
Тековно во 

ЕУ28 

Тенденција 
(проценти 

поени)             
(од 2015) 

ТРП 2014 
Извештај 
(податоци 

2013)  Тековно   Тенденција  

Разлика 
од 

тековното 
во ЕУ28 

Главни цели 

Вкупна стапка на 
вработеност 
(возраст од 20-64 
години) 

75% 70.1% 
(2015) 

 50.3%  51.9%  
(2015) 

Се 
подобрува  

Помалку 
од 18,2 
процентни 
поени 

Лица што рано го 
напуштиле 
образованието и 
обуката 

Помалку 
од 10% 

11.0% 
(2015) 

−0.9 11.4% 11.4% 
(2015) 
 

Стабилно Подобро 
од 
просекот 
на ЕУ28 

Стекнување со 
терцијално 
образование 

Најмалку 
40%  

38.7% 
(2015) 

1.6  23.1% 28.6% 
(2015) 

Се 
подобрува 

Пониско 
за 10,1 
процентни 
поени 

Други цели 

Образование и 
грижа во раното 
детство 

95% 94.3% 
(2014) 

1.1 25.6% 31.3%  
(2015) 

Се 
подобрува  

Пониско 
за 63 
процентни 
поени 

Ниско ниво на 
постигнати 
знаења во однос 
на читање, 
математика и 
наука 

15% Читање: 
19.7; 
Математика: 
22.2; 
Наука:19.8 
(2015) 

Читање: 1.9; 
Математика: 
0.1;  
Наука: 4.0 

Нема 
податок 

Читање:70.7 
Математика 
70.2 
Наука: 62.9 
(2015)   
  

    

Стапка на 
вработеност на 
лица што 
неодамна 
завршиле 
образование 

82% 76.9% 
(2015) 

1.0 43.3% 48% 
(2015) 

Се 
подобрува       

Пониско 
за 28,9 
процентни 
поени 

Учество на 
возрасните во 
доживотното 
учење 

15% 10.7% 
(2015) 

1.5 3.5% 2.6% 
(2015) 
 

Се 
намалува 

Пониско 
за 8.1 
процентни 
поен 

   

  Извор: Податоци од Еуростат: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
              Податоци од: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-data-leaflet en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-data-leaflet%20en.pdf
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А.2. ЗАКОНОДАВСТВО (ЛЕГИСЛАТИВА) 
 
 Немаше позначајни промени во законската рамка за стручното образование и обука во 
периодот од 2014 год. до сега. Меѓутоа во овој контекст ќе наведеме одредени измени на 
закони кои се во корелација со стручното образование и обука. 
 

 Донесен е Закон за наставници во основните и средните училишта, кој ги уредува условите 
за вршење на професијата наставник во основните и средните училишта, вработувањето, 
категориите на наставници, работните задачи, континуираниот професионален развој, 
напредувањето во звања и одземање звање и Закон за Академија за наставници кој го 
уредува подрачјето на професионалниот развој на наставниците, („Сл.Весник на РМ“ 
10/2015). 
 

 Измени и дополнувања во Законот за средно образование (објавени во „Сл.Весник на Р. 
Македонија“, бр.30 од 19.2.2016 година). Најзначајна измена е што се допрецизира 
постапката за акредитација на Здруженија на наставници кои организираат натпревари за 
учениците во сите сегменти на образованието, како и наградувањето на учениците. Исто 
така направени се измени и дополнувања во однос на подобрување на инклузијата за 
ученици со посебни образовни потреби и нивното запишување во средното образование, 
регулирање на превозот за ученици кои го реализираат своето образование надвор од 
местото на живеење, регулирање на постапка за право на жалба на учениците во однос 
на покажаните резултати на екстерното тестирање, помош на ученици во однос на 
програмите кои ги реализираат, а не постигнуваат посакувани резултати од страна на 
тутори/волонтери (студенти на високото образование), регулирање на санкции за 
наставници кои покажуваат незадоволителни резултати во своето работење, регулирање 
на напредувањето на наставниците во повисоки циклуси на образование, регулирање на 
постапката за нострификација на дипломи добиени во странство и др. 
 

 Измени и дополнувања во Законот за стручно образование и обука (објавени во „Сл. 
Весник на Р. Македонија“, бр.145 од 25.8.2015 година). Дорегулирање на прекршочна 
постапка и надлежностите на државниот просветен инспекторат. 

 

 Измени и дополнувања во Законот за образование на возрасни (објавени во „Сл.Весник 
на Р. Македонија“, бр.30 од 19.2.2016 година). Допрецизирање на постапката за 
верификување на програма поднесена од провајдери и постапката за акредитирање на 
установата која ќе реализира обука. 

 

 Измени и дополнувања во Законот за наставници во основните и средните училишта 
(објавени во „Сл. Весник на Р. Македонија“, бр.30 од 19.2.2016 година). Допрецизирање 
на постапката за напредување на наставниците во звања наставник-ментор и наставник-
советник. 

  

 Измени и дополнувања во Законот за Бирото за развој на образованието (објавени во „Сл. 
Весник на Р. Македонија“, бр.30 од 19.2.2016 година). Допрецизирање на постапката за  
акредитација на програми за обуки и понудувачи на услуги за професионално 
усовршување на воспитно-образовниот кадар24. 

 
 

 
 
 

                                                 
24 Извор: www.pravo.org.mk 
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Б. ЕФЕКТИВНОСТА И ЕФИКАСНОСТА ВО ПРЕПОЗНАВАЊЕТО И 
ЗАДОВОЛУВАЊЕТО НА ПОБАРУВАЊАТА НА ЕКОНОМИЈАТА И ПАЗАРОТ 

НА ТРУД 
 
Б.1. ПРЕГЛЕД НА ФАКТОРИТЕ КОИ ЈА ОБЛИКУВААТ ПОБАРУВАЧКАТА НА ВЕШТИНИ 
ВО ЕКОНОМИЈАТА И НА ПАЗАРОТ НА ТРУД 
 
Б.1.1. Население и демографски движења  
  

 Врвен приоритет на Република Македонија е да стане членка на Европската унија (ЕУ). 
Државата настојуваше и настојува да ги воспостави принципите на демократичност, 
плурализам, инклузивност, либералност, децентрализираност и слобода на изборност во 
општеството и животот генерално. Развојот е фокусиран на обезбедување економски раст, 
подобрување на компетентноста на човечкиот капитал во јавниот и приватниот сектор, 
создавање ефикасна легислатива и механизми за осигурување и ефектуирање на процесите 
за полноправно членство во ЕУ. 
 Република Македонија е земја која од осамостојувањето до денес се соочува и 
справува со предизвиците произлезени од транзиционите процеси на политичка, економска, 
социјална и демографска основа, но и со предизвиците произлезени од процесите на 
глобализација во Европа и светот. Овој динамичен период на егзистирање на државата 
бараше голема посветеност на образованието, посебно во сите сегменти на неговото 
постоење. Стручното образование е под силен притисок за модернизација во последните 
децении, не само во Република Македонија туку и во земјите од Европа и светот. 
Технолошкиот прогрес и иновациите предизвикаа промени во компетентноста на работната 
сила за извршувањето на работните задачи со што се имплицира постојана промена во 
побарувањата на квалификациите и генерирање на нови вештини во светот на работата. 
 Отворениот пазар и миграцијата предизвикаа зголемени можности за индивидуално 
работно пласирање како на национално ниво така и на меѓународно ниво, така што 
неминовно се јавува влијание на демографските фактори врз економијата и побарувачката 
за нови вештини на пазарот на труд.  
 Република Македонија е континентална земја со површина 25 713 км2 и  вкупен број на 
жители 2 071 278 или просечно 80 жители на 1 км2, според податоците од 31.12.2015 год. на 
Државниот завод за статистика25. На Слика 1 прикажана е карта на Република Македонија со 
поголемите градови и нејзиното опкружување. Инаку, територијално, Република Македонија 
е организирана во 80 општини. Подетален приказ на општините е даден во Анекс 1. 
Статистички региони и општини во Република Македонија.26 
 Според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на раст на 
бруто-домашниот производ (БДП) за првото тримесечје од 2016 год. изнесува 2,0%. Во 2014 
год. изнесуваше 3,5%, а во 2015 год. 3,7%.27 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Државен завод за статистика, Македонија во бројки, 2016, стр 9 
26 Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2016 
27 Државен завод за статистика, Месечен статистички извештај, LXV, бр. 06, 2016, ISSN 1857-7520 
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Слика 1. Карта на Република Македонија 

 

 Според проценката на населението (состојба 31.12.2015), во Република Македонија 

има 2 071 278 жители што е за 13 994 лица или 0,7% повеќе во однос на 2010 година и          

32 764 лица или 1,6% повеќе во однос на 2005 година. Во периодот од 2005 до 2015 година 

се забележува континуирано зголемување на доселените странци во Република 

Македонија. Во однос на старосната структура, македонското население сè повеќе старее. 

Во периодот од 2005 до 2015 година, учеството на младото население (0-14 години) во 

вкупното е намалено од 18,2% на 16,7%, а учеството на старото население (65 и повеќе 

години) е зголемено од 11,1% на 13,0%28. 

   Ваквата констатација е илустрирана во Табела 2. Население во Република Македонија, 

наведена од Државниот завод за статистика.  

 

 

 

 

                                                 
28 Државен завод за статистика, Македонија во бројки, 2016, стр 12 
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Табела 2. Население во Република Македонија 
 

                       
 

Население на крајот на годината (31.12) 2 038 514 2 057 284 2 071 278 

мажи 1 022 398 1 030 880 1 037 601 

жени 1 016 116 1 026 404 1 033 677 

Доселени граѓани на Република Македонија 524 303 259 

Доселени странци 967 1 356 3 617 

Отселени граѓани на Република Македонија 1 282 923 767 

Отселени странци 18 84 249 

 Република Македонија е мултиетничка земја чија структура е следна: 64,17% од 

населението се Македонци, 25,17% Албанци, 3,5% Турци,  2,66% Роми, 0,48% Власи, 1,78% 

Срби, 0,84% Бошњаци а 1,04% од населението припаѓаат на други етнички групи. 
 Од 1762 населени места само 34 имаат градски карактер и во нив се концентрирани 
57,8% од вкупното население, а само во градот Скопје живее околу 30 отсто од вкупното 
население на државата. Целосно се депопулизирани 141 населени места со рурален 
карактер, а слична судбина, многу скоро можат да дочекаат уште 455 населени места29. 
 
 
 
Б.1.2. Пазар на труд - состојби 
  

 Според Анкетата за работната сила, 2015, населението на возраст над 15 години изнесува 
1 676 659 лица, од кои 57.0% биле активни и учествувале на пазарот на трудот, додека 43.0% биле 
надвор од активното население, односно биле неактивни. На графиците Г-1 и Г-2 дадена е состојбата 
со работоспособното население во Р.Македонија според половата структура. 

 
Неактивни 31.1%                                                                                                                      
                                                                                                                               Вработени 33,7% 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                   Вработени 50.5%                                                                    
 
 

 
 

 
Невработени 18.4% 
                                                                                                                                                                 Невработени 11,3% 

                                                                                                                         Неактивни 55,1% 

  

Г-1: Работоспособно население, мажи, структура, 2015             Г-2: Работоспособно население, жени, структура, 2015 
 

 Населението на возраст над 15 години, анализирано според економската активност и 
возраста, покажува значителни разлики. Резултатите од Анкетата за работната сила, следени 
според главните економски показатели, го покажуваат следново: 
 
 

                                                 
29 Проект-Модернизација на техничкото образование во РМ, Структурна и функционална анализа на техничкото 
  образование, работна верзија, 2016 год. 
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Стапката на активност, како учество на работната сила во работоспособното население на 
возраст од 15 години и повеќе, за 2015 година изнесува 57.0; 
Стапката на вработеност, како учество на бројот на вработените во работоспособното 
население на возраст од 15 години и повеќе (според ILO) за 2015 изнесува 42.1, а како учество 
на бројот на вработените во работоспособното население на возраст од 15 до 64 години 
(според ЕВРОСТАТ) изнесува 47.8; 
Стапката на невработеност, како учество на бројот на невработените во вкупната работна 
сила за 2015 година изнесува 26.1. 
 Според возраста и полот, највисока стапка на активност од 79.6 е забележана кај населението 
на возраст од 25 до 49 години и тоа кај мажите 92.5 и кај жените 66.2. 

Највисока стапка на вработеност имаат лицата од истата возраст и таа изнесува 59.5, од тоа 
стапката на вработеност кај мажите е 68.9, а кај жените 49.7. 

Највисока стапка на невработеност се забележува кај лицата на возраст од 15 до 24 години и 
изнесува 47.3, кај мажите стапката на невработеност изнесува 49.7, додека кај жените 43.3.  
 Според резултатите од Анкетата за работната сила, 2015, во Република Македонија работната 
сила изнесува 954 923, од нив 705 990 (73.9%) се вработени и 248 934 (26.1%) се невработени. На 
графикот Г-3 дадена е состојбата на работната сила според возраста. 

                                                                                                                       % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Г-3 Работна сила според возраст, структура, 2015, структура 
 

 Анализираjќи ги податоците според возраста, најголем дел, односно 65.3%, се вработени на 
возраст од 25 до 49, додека најмал дел отпаѓа на лицата вработени на возраст од 65 и повеќе 
години. Според полот, најголеми разлики има помеѓу мажите и жените на возраст од 25 до 49 
години, односно разликата помеѓу вработените мажи и жени изнесува 11.9 проценти поени, додека 
најмала е кај вработените мажи и жени на возраст од 65 и повеќе години. На графикот Г-4 дадена е 
состојбата на вработени според возраста и полот. 
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Според образованието, најголем дел од вработените се со 3 и 4 години средно образование, 
вкупното учество е 45.7% од вкупниот број на вработени, од кои 26.2% се вработени мажи и 19.5% се 
жени. 

Во делот на високото образование се вклучени високо образование, магистратура и докторат, 
и според Анкетата за работната сила 2015, 13.6% од вработените се со високо образование, од кои 
6.2% се мажи и 7.3% се жени. На графикот Г-5 дадена е состојбата на вработени според образование. 
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Бројот на лицата кои се вклучени во категоријата на неактивно население изнесува 721 734. Од 

нив, 36.1% се мажи и 63.9% се жени, при што се забележува зголемено учество на женската 
популација. Анализата според возрасните групи наведува на заклучок дека најголем дел од 
неактивното население, 29.1%, е на возраст од 65 и повеќе години30. 

                                                 
30 ДЗС, Анкета на работна сила, 2015, Статистички преглед: Население и социјални статистики  2.4.16.02 /843 
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Во изминатиот период се забележуваат позитивни трендови на пазарот на трудот, а 
тоа го покажуваат и официјалните статистички  податоци за следење на промените на ПТ. 

Според податоците од Анкетата за работна сила на Државниот завод за статистика, 
стапката на вработеност во 2015 година е 42.1, а стапката на невработеност е 26.1, које е на 
рекордно најниско ниво во изминатите десет години. 

Намалување на невработеноста се забележува и кај младите лица, односно стапката 
на невработеност во 2015 година е 47.3. Агенцијата за вработување на Република Македонија 
(АВРМ) води евиденција на невработени лица и други лица кои бараат работа во согласност 
со Законските прописи. Со состојба на 31.12.2015 година евидентирани се 114979 
невработени лица - активни баратели на работа и 95768 други лица кои бараат работа -
пасивни баратели на работа. 

Намалувањето на невработеноста, односно падот на стапката на невработеност 
укажува на позитивните ефекти од реализацијата на политиките за вработување, насочени 
кон отворање нови работни места, позитивните ефектите кои ги даваат новокреираните 
работни места од страна на странските инвеститори, но и креираните работни места од 
страна на домашните компании, како и зголемената соработка меѓу странските и домашните 
компании која дополнително ја поттикнува потребата од нова работна сила31. 

Ваквиот тренд продолжува и во 2016 год., така што според податоците на Државниот завод за 

статистика (ДЗС), во првото тримесечје од 2016 година активното население во Република Македонија 

брои 945 821 лица од кои вработени се 714 435, а 231 386 лица се невработени. Стапката на активност 

во овој период е 56.4, стапката на вработеност е 42.6, додека стапката на невработеност изнесува 24.5. 
 Во првото тримесечје од 2016, најголем пораст е забележан во секторите:  
- Финансиски дејности и дејности на осигурување од 13.3%;  
- Стручни, научни и технички дејности; Административни и помошни услужни дејности од 
11.7% и  
- Градежништво од 7.7%32. 
 
 
Б.1.3. (Не) Усогласеност меѓу понудата и побарувачката на вештини на Пазарот на труд 
 

Информациите за (не) совпаѓање на работна сила се ограничени и претставува 
предизвик за успешно водење на политиките за вработување и образование. Инфор-
мациите главно доаѓаат од Анкетата за потреба од вештини на АВРМ, како и одреде-
ни подетални анализи врз основа на расположливи статистички податоци. Анкетата 
за потреба од вештини собира информации за потребите од работна сила во наредните 6-12 
месеци, според занимања, образование и слично. Според образовнo ниво, најголем дел од 
новите вработувања би биле на лица со завршено средно образование (62%), а 10% за лица 
со високо образование.  

За работодавачите важни се и дополнителни вештини, како што се познавање странски 
јазици, информатичка технологија и слично, како и задолжително поседување сертификати 
за овие знаења. Се наведуваат и одредени меки вештини како комуникациски вештини, 
тимска работа, амбициозност и слично. Дел од анкетираните компании изјавиле дека се 
соочуваат со недостиг на одредени работници или вештини. Со воведување и користење на 
класификацијата на занимања (наместо образовното ниво) значително се зголеми 
корисноста на информациите од Анкетата. Сепак, еден од главните проблеми е тоа што 
работодавачите не секогаш можат точно да ги наведат вештините (стручни и технички) кои 
се потребни за дадено занимање. Една од можностите за подобрување е работодавачите да 
ги наведуваат само занимањата, а потоа, врз основа на самата класификација на занимања 
да се „продуцираат“ побаруваните вештини. 

                                                 
31 Агенција за вработување на Република Македонија, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 
32 ДЗС, Соопштение, Активно население во РМ, Резултати од анкетата на работна сила, I тримесечје 2016  
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Со зголемувањето на општото образовно ниво во земјата, корисно е да се направи 
анализа на постоењето на феноменот на надобразованост. Се мисли на работници со 
завршено повисоко образование од она што е потребно за дадено занимање (оваа анализа 
ги вклучува само вработените лица)33. 

Неусогласеноста меѓу понудата и побарувачката на пазарот на трудот (ПТ), која е 
присутна подолго време, е една од причините за потребата од преквалификација на 
постојната работна сила. Тоа е еден од главните предизвици на политиката за вработување. 

Новите техничко-технолошки промени и динамичниот развој на пазарот на труд, 
креираат работни места за кои се потребни нови знаења и вештини, а тоа може да се постигне 
само со процесот на поврзување на формалното и неформалното образование.   

Со цел  задоволување на потребите на пазарот на трудот,  потенцијалните кандидати 
за вработување се насочуваат да се вклучат во обуки за стекнување дополнителни знаења и 
вештини. 

Активностите на Агенцијата за вработување, како значаен учесник на пазарот на 
трудот, се насочени кон поуспешно поврзување на понудата и побарувачката на работната 
сила, како и активности за зголемување на капацитетите за вработување на невработените 
лица-баратели, со цел нивна успешна интеграција на пазарот на трудот. 

Агенцијата за вработување реализира бројни активни мерки за вработување во кои 
значајно место заземаат мерките за здобивање вештини и квалификации кои се барани на 
пазарот на труд. Тука би ги споменале обуките за основни компјутерски вештини, обуките за 
напредни ИТ вештини, обуките за странски јазици, обуките за задоволување на побарувани 
занимања на пазарот на трудот, практична работа (практикантство), едукација за започну-
вање бизнис, мотивациските обуки и сл.34 

Во последните години отворени се повеќе работни места во секторот на прерабо-
тувачката индустрија, градежништвото, транспортот и складирањето, административните и 
помошните активности и уметноста, забавата и рекреацијата. Околу 53% од новите работни 
места се поврзани со средното стручно образование, а 34% со пониските степени на образо-
вание. Во иднина повеќето работни места ќе се отворат во преработувачката индустрија 
(40%) и трговијата (9%), на степен на средно/стручно (62%) и високо образование (10%).35 

Примарната функција на стручното образование е да подготвува кадри за вработување 
во сите сфери на трудот, но и за продолжување на образованието. Ова значи дека кадрите 
кои излегуваат од средното стручно образование (ССО) треба да бидат со знаења, вештини 
и компетенции кои ги бараат работодавачите. Но дали е така? Дали продукцијата на 
компетитивен кадар е само одговорност на стручното образование? Секако дека одговорнос-
та за продуцирање компетентен кадар кој ќе биде адаптибилен за потребите на компаниите 
е одговорност на сите релевантни чинители и од светот на образованието и од светот на 
трудот. Впрочем, ваква заложба беше акцентирана и во Извештајот „Торино процесот 2014 
год.“, а истата заложба ќе провејува и во овој извештај „Торино процес 2016-2017 г.“ 

Согласно со Рига заклучоците на министрите одговорни за стручното образование и 
обука, како надоврзување на Копенхагенскиот процес и Бриж коминикето, донесени се 
приоритети кои треба да се испорачаат на среднорочен рок (2015-2020). Дел од Рига 
заклучоците се однесуваат токму на промовирање на учење базирано на работа во сите 
негови форми, вклучување на социјалните партнери, компаниите, коморите и давателите 
(провајдери) на стручното образование и обука, поттикнување иновации и претприемништво, 
зајакнување на клучните компетенции во наставните програми (курикулумот) за стручно 
образование и професионален развој на наставниците, обучувачите и менторите во СОО. 

Сето ова укажува дека усогласувањето на понудата и побарувачката на работната сила 
претставува комплексен проблем за кој треба голема посветеност и високо развиена свест.       

 

                                                 
33 МТСП, Национална Стратегија за вработување на Република Македонија 2016-2020, октомври 2015 год.  
34 Агенција за вработување на Република Македонија, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 
35 МОН, Сеопфатна Стратегија за образованието за 2016-2020 год. и акциски план, Прв нацрт. 
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Б.2. РЕШЕНИЈА ЗА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЧКАТА НА ВЕШТИНИ 
 

При идентификување на побарувачката на работна сила/вештини на пазарот на трудот 
се користат информации и податоци кои се продуцираат од страна на сите чинители на 
пазарот на трудот, административни и анкетни. Информациите главно доаѓаат од Анкетата 
за потреба од вештини на пазарот на трудот која ја спроведува Агенцијата за вработување, 
потоа се користат огласените потреби за слободни работни места од страна на работо-
давачите, како административен податок и одредени истражувања кои ги спроведуваат 
Организацијата на работодавачи и стопанските комори. Во тек е реализација на проектот на 
МОН и Светска банка за Опсерваторија на вештини, кој треба да придонесе кон подобро 
идентификување на побаруваните вештини на пазарот на трудот во насока на поврзување на 
понудата и побарувачката на пазарот на трудот.  
 

АВРМ во 2015 година, Анкетното истражување за Анализа на потребите од вештини на 
пазарот на трудот, го спроведе во периодот октомври-ноември 2015 година. За потребите на 
ова истражување е изготвен нов примерок за анкетирање и истиот брои 3144 работодавачи 
(деловни субјекти) од приватниот сектор со 7 и повеќе вработени, раслоен по дејности во 
рамките на различни региони.  

На национално ниво, опфатот со анкетното истражување е 91,0% или 2861 анкетирани 
работодавачи. Најголемиот број од анкетирани фирми се со седиште на подрачјето на град 
Скопје, 1177 работодавачи или 41,1% од вкупно анкетирани фирми. 

Со анкетното истражување беа опфатени 36,4% од вкупно регистрираните работо-
давачи од приватен сектор со седум и повеќе вработени во Република Македонија. Кај 
анкетираните работодавачи работат 65,5% од вкупно вработените кај работодавачите од 
приватен сектор со седум и повеќе вработени.   
 

За 2016 г. Анкетното истражување за Анализа на потребите од вештини на пазарот на 
трудот, АВРМ ќе го спроведе во периодот октомври-ноември 2016 година. 
 

Врз основа на оваа анализа, како и анализи и податоци добиени од страна на стопански 
комори, занаетчиски комори, организации на работодавачи, од 2010 година АВРМ ја спрове-
дува мерката Обука за побарувани занимања на пазарот на трудот, која е содржана во 
годишните Оперативни планови. Оваа мерка е насочена кон евидентирани невработени 
лица-активни баратели на работа со цел да се зголеми вработливоста на невработените лица 
преку стекнување знаења и вештини за занимања барани на пазарот на трудот. 

  
Во 2015 г. се реализираа обуки за 17 занимања, а беа вклучени 211 лица. Обуката 

успешно ја завршија 171 лице, 166 се стекнаа со соодветен сертификат. Процентот на врабо-
тени лица, а кои успешно ги завршиле обуките се движи помеѓу 35 и 40%. 

 
Во 2016 г. заклучно со 30.6.2016 г. обуките се реализираат за 21 занимање во 9 града, 

а вклучени се 212 лица.36 

 
Сигурно дека постојат решенија во земјата за да се обезбеди идентификација на 

побарувачката на вештини, односно поврзување на пазарот на трудот со стручното 
образование. Прашањето е дали се тие оптимални, и зошто не се постигнуваат секогаш 
очекуваните резултати?  

 
 

                                                 
36 Агенција за вработување на Република Македонија, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 
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Инаку, како решенија вредно е да се напоменат: 

 продуцирање на мноштво стратешки и концепциски документи (сеопфатна Стратегија за 
образованието за 2016-2020 год. и акциски план, Стратегијата за стручно образование и 
обука во контекст на доживотно учење 2013-2020 година, Национална стратегија за вра-
ботување на Република Македонија 2016-2020, Национална стратегија за изедначување 
на правата на лицата со инвалидност (ревидирана) 2010-2018, Стратегија за 
претприемничко учење на Република Македонија 2014-2020, Стратегија за образование 
на возрасни, Концепција за модернизација на техничкото образование и др.); 

 истражувања и анализи на национално и локално (општинско) ниво; 

 реализирани и во фаза на реализација меѓународни проекти и проекти на национално и 
локално ниво; 

 реализација на оперативни програмски активности за поврзување на пазарот на трудот со 
образованието (вклученост на МОН, ЦСОО, ЦОВ, БРО и др.); 

 законски регулативи кои се однесуваат на поврзувањето на ПТ со стручното образование 
(регулација под кои услови може работодавачот да прима ученици на практична обука, 
водење Регистар на склучени договори меѓу установите за стручно образование и обука 
и работодавачите за практичната обука на учениците од страна на коморите, регулирање 
на правата и обврските на работодавачите вклучени во практичната обука на учениците, 
особено правата на работодавачот да се стекне со финансиски, царински и даночни 
олеснувања и др.); 

 поврзување на стручното образование со пазарот на трудот преку изведувањето на 
практичната обука на учениците кај работодавачите; 

 учество на претставниците од пазарот на трудот во работните групи за изработка на 
програмските документи: стандарди на занимања; стандарди на квалификации; наставни 
планови; наставни програми и други програмски документи. 
  

За да ја оствари примарната функција, стручното образование мора континуирано да 
биде поврзано со сите случувања и промени на пазарот на трудот. Во Стратегијата за стручно 
образование и обука37, се дадени препораки за постепено приспособување кон потребите на 
локалните развојни планови, подигање на квалитетот на практичната настава на учениците 
во стручното образование и обука и зголемување на обемот на практичната настава во 
стручното образование. 

Поврзувањето на стручното образование со пазарот на трудот треба да го зајакне 
учеството на социјалните партнери во креирањето на мрежата на стручните училишта и 
запишувањето на учениците според потребите на пазарот на трудот и во вреднувањето на 
постигањата на учениците. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 МОН, Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотно учење 2013-2020 година, со акциски план, 
„Подобри вештини за подобро утре“ Усвоена  05/2013 година, поддржана од ЕТФ 
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Б.3. РЕШЕНИЈА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ПОНУДАТА НА ВЕШТИНИ СО ПОБАРУВАЧКАТА 
 

Со цел да се усогласи понудата од СОО со потребите на пазарот на трудот, 
продолжуваат да се вложуваат напори за натамошно осовременување на наставните 
програми. Поточно, беа изработени наставни планови и програми за реформираното 
тригодишно стручно образование. Паралелно со ова, наставниците во СОО беа обучувани 
на теми како што се користење современи методи во наставата, активно вклучување на 
учениците и поттикнување на нивната креативност, и стручно усовршување на наставниците. 
Значителен придонес кон овие подобрувања се оствари преку проектот на ЕУ „Поддршка за 
модернизацијата на системот за образование и обука“. 

Во 2015 година започна нова етапа во модернизацијата на средното СОО, преку 
проектот на Светска банка „Развој на вештини и поддршка за иновации“. Оваа иницијатива е 
насочена кон реформирање на четиригодишното техничко образование и вградување 
механизми за брзо реагирање на потребите на пазарот на трудот. Други очекувани резултати 
од овој проект се: анализа на потребите на системот за СОО и давање препораки за негова 
структурна реформа; изработка на Концепција за техничкото образование во РМ; методо-
логија за изработка на стандарди на занимања, ревидирани и нови стандарди на занимања; 
методологии за изработка на стандарди на квалификации и наставни програми и планови 
базирани на компетенции; проценка на мрежата на средните стручни училишта и доставу-
вање план за нејзина рационализација; изготвување план, програма и материјали за обука на 
наставници и директори на средните стручни училишта, вршење проценка на потребите за 
опремување на училишните кабинети за практична настава.38 

Во текот на 2015 година, во центрите за вработување на АВРМ се реализираа и 
активностите за информирање и советување за вработување.  

АВРМ во 2015 година спроведуваше и Мотивациски обуки кои имаа цел да се зголеми 
мотивираноста и самодовербата кај невработените лица активно да бараат работа и да се 
обезбедат совети и насоки при користење на услугите достапни во АВРМ, невработените 
лица да се стекнат со одредени знаења за начините на активно барање на работа и да се 
мотивираат за користење на услугите на АВРМ. Мотивациските обуки се реализираа преку 
индивидуални и групни еднодневни сесии, со советување и мотивирање за користење на 
техниките за активно барање работа. Во 2015 година со мотивациските обуки беа опфатени 
11768 лица (5358 жени), од кои 4531 (38,50%) беа млади лица до 29 години. 

Во текот на 2015 година вкупно 1042 лица се информирани за активните мерки за 
вработување, од кои 477 (45,78%) лица до 29 години, а 391 (37,52%) беа жени. Од нив на 723 
лица им се направени анализи и профилирање на професионалните вештини и образование. 
Од овие лица 218 беа успешно вклучени во некоја од програмите и мерките за вработување. 

Услугите за поддршка на невработените лица за активно барање работа континуирано 
се спроведуваат во центрите за вработување.  

Услугата Подготовка за вработување и за работа има цел да им се овозможи на 
младите невработени лица (на возраст од 18 до 29 години) да усвојат знаења и да развијат 
вештини што се бараат на пазарот на трудот, како подготовка за вработување и за работа за 
да им се овозможи полесна и побрза интеграција на пазарот на трудот. 
Услугата се реализираше преку спроведување обуки на невработени лица, која ја реализираа 
вработените од АВРМ во работните клубови на центрите за вработување. Обуките 
овозможија нови знаења и вештини за личен развој, развој на вештини за барање работа, 
комуникациски вештини, соодветно однесување на работното место, тимска работа и 
лидерство, безбедност, права и обврски на работа и финансиски вештини. 

Во 2015 година беа реализирани обуки со млади невработени лица според програмата 
„Подготовка за вработување и за работа“ и „Учење преку работа“. Со нив беа опфатени 
вкупно 2055 невработени лица (1164 жени) од кои 2048 лица (1160 жени) успешно ги завршија 
обуките. 

                                                 
38 МОН; Сеопфатна Стратегија за образованието за 2016-2020 год. и акциски план, Прв нацрт. 
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Професионалната ориентација и кариерното советување треба да им овозможат на 

невработените лица кои бараат работа, да се стекнат со вештини за истражување на 
можностите за кариера, вештини за барање работа и планирање на сопствениот кариерен 
развој. Професионална ориентација и кариерно советување се спроведуваше преку примена 
на техники за проценка на карактеристиките на невработените лица, индивидуално и групно 
советување и планирање на кариерниот развој, изработка на кариерни планови и др. 
Професионалната ориентација ги подразбира услугите на АВРМ за избор на занимање или 
вработување по пат на тестирање и разговор и информирање за потребите од одделни 
занимања, како и можностите за вработување. 
Во текот на 2015 година во услугата Професионална ориентација и кариерно советување 
учествувале 2451 невработено лице, од кои 1409 (57,49%) се жени, а 2035 (83,03%) се млади 
невработени лица до 29 години. 
 

Во 2016 година е планирано да бидат опфатени 8.000 невработени лица за 
мотивациски обуки, и тоа млади лица на возраст до 29 години (2.400), со предност на оние со 
ниски квалификации и долгорочно невработени лица евидентирани во регистарот на АВРМ. 
До 30.6.2016 година во мотивациските обуки учествувале вкупно 6.816 лица од кои 3.251 
(47,69%) жени, а 4150 (60,88%) млади до 29 години. 

Со Подготовка за вработување, планирано е во 2016 година да бидат опфатени 3.000 
млади лица на возраст од 18 до 29 години, кои бараат работа, евидентирани во регистарот 
на АВРМ. До 30.6.2016 година, во центрите за вработување беа реализирани обуки за вкупно 
1.316 невработени лица, од кои 770 (58,51%) жени. Од нив успешно ги завршиле обуките 1245 
(94,6%) лица од кои 735 (59%) жени. 
Со Професионална ориентација планирано е да бидат опфатени 1.800 невработени лица и 
лица на возраст од 18 до 29 години (од кои 540 невработени млади лица до 29 години), 
евидентирани во регистарот на АВРМ. До 30.6.2016 година во оваа услуга учествувале 1.518 
лица од кои 834 (54,94 %) жени, а 1.197 (78,85%) се млади лица до 29 години.39 

Најголем предизвик (односно недостаток) е немање единствен систем или база во која 
ќе се интегрираат сите информации/податоци од областа на пазарот на трудот и тоа од 
институции, организации на работодавачи, стопански комори, локална самоуправа и други 
чинители кои продуцираат статистики и спроведуваат истражувања од областа на пазарот на 
трудот. Потребен е усогласен систем за следење и добивање информации за соодветноста 
на образованието со пазарот на трудот.40 

Социјалното партнерство има значителна улога во дефинирање на политиката, плани-
рањето, реализацијата, следењето и вреднувањето на стручното образование и обука. 
Социјалните партнери треба да се присутни во сите сегменти на промените. Тие, преку своите 
институции, треба да обезбедат јасна дефинираност на потребите за профили, 
стандардизирање на неопходните знаења, вештини и способности како барања кои ќе се 
реализираат во наставниот процес. Процесот на обука е заедничка одговорност на 
просветните работници и на субјектите од сферата на трудот, кои на учениците им 
обезбедуваат усвојување на потребните знаења, вештини и способности. Социјалните 
партнери ја остваруваат својата улога преку учеството во Советот за стручно образование и 
обука каде предлагаат стратешки прашања кои се однесуваат на политиката на развој на 
стручното образование и обука, но преку своите претставници директно учествуваат и во 
развивањето на образовните програми. Претставници на работодавачите учествуваат во 
изработка на стандарди на занимања, стандарди на квалификации како основни документи 
за развивање на образовните програми, но и во изработка на наставни планови и програми 
за техничкото образование. 

  

                                                 
39 Агенција за вработување на Република Македонија, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год.  
40 Исто 



32 
 

Значајна улога за соработката на социјалните партнери во областа на стручното 
образование има Центарот за стручно образование и обука како јавна институција, согласно 
со Законот за стручно образование и обука. Меморандумите за разбирање и соработка 
потпишани меѓу ЦСОО и Агенцијата за вработување на Република Македонија; Стопанска 
комора на Македонија; Сојуз на стопанските комори на Р.М; Стопанска комора на 
Северозападна Македонија; Занаетчиска комора на Република Македонија; Организација на 
работодавачи на Македонија; Бизнис конфедерација на Македонија; Заедницата на 
единиците на локалната самоуправа; и Синдикатот за образование, наука и култура, 
придонесоа и создадоа основа за размена на информациите, заедничко решавање на 
проблемите, усогласување на меѓусебните интереси и за организирано делување во 
усогласувањето на образовните потреби со потребите од бизнис секторот. 

 
Следењето на дестинациите на завршените ученици по завршување на ССО, отвора 

можности за подобрување на состојбите во однос на целисходноста, искористеноста и 
одржливоста на системското следење на ССО. Исто така, очекувано е да предизвика поголем 
интерес за соодветно вклучување и партиципирање на институциите кои го креираат 
образованието, кои го реализираат образовниот процес, научните институции и институциите 
за поддршка на ССО заради воспоставување на потребните бази на податоци пред сé заради 
поголем квалитет во планирањето и дизајнирањето на мрежата на стручното образование, 
како и зголемен квалитет во поврзаноста на стручното образование со пазарот на трудот и 
високото образование. 

 
 Државата прави одредени напори во насока на подобрување на состојбите во ова 

подрачје. Така, од октомври 2015 година е започнато со развој на Опсерваторијата на 
вештини. Преку Опсерваторијата на вештини, Министерството за образование и наука ќе 
врши анализа на адекватноста на вештините со кои располагаат учениците од средното 
образование во корелација со потребите на пазарот на труд со цел континуирано 
подобрување на наставните програми во согласност со барањата на работодавачите. Исто 
така, Опсерваторијата ќе нуди информации за вработливоста на одредени струки, 
очекуваното време на чекање на работа и нивото на примања по образовен профил и слично, 
што во голем дел ќе им помогне на идните средношколци и нивните родители при 
донесување одлука за запишување во одредено средно училиште.  

Архитектурата на системот за Опсерваторијата на вештини е воспоставена во 
согласност со техничката спецификација и техничките можности на ИТ ситемите на 
институциите од кои ќе се преземаат податоците.  Развиени се веб-сервиси и алтернативен 
модул за размена на податоци за институциите со кои ќе се разменуваат податоците. Исто 
така, развојот на статистичките извештаи е завршен кои ќе бидат достапни до јавноста и 
креаторите на политики. 

Како дел од Опсерваторијата на вештини предвиден е развој на два веб-портала, јавен 
и приватен веб-портал, кои ќе се под надлежност на Министерството за образование и наука. 
На јавниот веб-портал ќе се прикажуваат статистичките извештаи кои ќе бидат достапни до 
јавноста, а до приватниот веб-портал ќе се овозможи пристап само на вработени од 
Министерството за образование и наука кои се инволвирани во процесот на креирање 
образовни политики.  

Податоците за завршените ученици од средно образование се преземени и се работи 
на нивно поврзување со податоците од високообразовните установи. Направено е 
поврзување со информациските системи на следниве високообразовни институции: 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Универзитет 
за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ - Охрид и Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, и од истите се преземени податоци врз основа на кои се врши проверка 
на статусот во Агенцијата за вработување на Република Македонија. 
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За потребите на Опсерваторијата на вештини, во соработка со Европската Тренинг 
Фондација, се спроведува и истражување - Студија за утврдување на вработливоста на 
завршените ученици и студенти (Трејсер студија). Студијата се спроведува преку прибирање 
на податоци за завршените ученици и студенти од учебната/академска 2014/2015 година во 
сферата на средното техничко и високото образование и утврдување на нивната 
вработливост. 

 
Анкетирање на завршените ученици и студенти од сферата на средното техничко и 

високото образование е завршено. Од страна на Европската Тренинг Фондација ангажиран е 
локален консултант за анализа и евалуација на податоците од спроведеното анкетирање. Во 
овој период консултантот спроведува анализа на целокупната документација поврзана со 
трејсер студијата. Во тек е постапка за ангажирање меѓународен експерт за Трејсер студија, 
кој заедно со локалниот консултант ќе работи на анализа на податоците. Финалниот извештај 
за спроведената Трејсер студија се очекува да биде изготвен до средина на 2017 година.41 

Согласно со истражувањето на ЦСОО и евиденцијата која ја води за прибирање 
податоци релевантни за пазарот на труд ги имаме следните показатели: од пополнети 
прашалници од 65 училишта, или 88% од вкупно 74 средни стручни училишта во учебната 
2014/2015 година, од вкупно 43.107 ученици во техничкото образование, практична обука 
(практична настава, професионална и феријална практика) реализираат 23.080 ученици, а 
бројот на ученици кои реализираат практична обука во компанија е 13.302 ученици. Бројот на 
компании каде практичната обука се реализира е 1011.  
Од податоците може да се заклучи дека од вкупниот број на ученици кои изведуваат 
практична обука, 58% изведуваат практична обука кај работодавачите.  

 

 Фактори кои претставуваат пречка во прибирање податоци релевантни за ПТ од аспект 
на ИВЕТ и ЦВЕТ би се акцентирале: 
- контактите и соработката на училиштата со компаниите се слаби, инцидентни или 

воопшто не постојат; 
- не постои систем за следење на припадноста на учениците (вработени, невработени, 

продолжиле со образование и сл.) по завршување на нивното образование; 
- не се води евиденција во училиштата за прибирање информации кои ќе одговорат на 

прашањето што се случува со учениците после завршување на ССО; 
- уписната политика во стручните училишта не е заснована на податоци и докази, согласно 

со потребите на пазарот на труд; 
- немањето податоци за дестинациите на завршените ученици придонесува за недоволно 

аргументи и показатели како оправданост и предуслов за редефинирање на струките и 
образовните профили, односно, профилирање на кадри барани од пазарот на труд; 

- институциите кои треба да бидат инволвирани во поставувањето, функционирањето, 
одржувањето и развивањето на систем за следење на дестинациите на завршените 
ученици не поседуваат потребни и доволни институционални капацитети (организациски, 
техничко-технолошки, материјални, компетентни човечки ресурси) и финансиски средства 
за да се воспостави системско (електронско) следење со воспоставени бази на податоци, 
нивно анализирање и проектирање во средното стручно образование заради зголемува-
ње на неговиот квалитет; 

- непостоењето на систем за следење на дестинациите на завршените ученици доведува 
до: недоволна транспарентност, споделување на неаргументирани информации, несоод-
ветна содржајност во информирањето, и несоодветно третирање на сопствениот 
професионален развој; 

- мрежата на стручните училишта е гломазна и тешко се воспоставуа нејзина оптимизација; 
 

                                                 
41 Светска банка, Информација, Опсерваторија на вештини, Статус 2017 г 
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- општините немаат информации/податоци на локално ниво за дестинациите на заврше-
ните ученици после завршување на образовниот процес во стручното училиште. Исто 
така, општините немаат соодветно истражување на пазарот на трудот при што постои 
неконзистентност во однос на податоците за потребите на пазарот на трудот, поради што 
е отежнат процесот на планирање на економскиот развој на локално ниво; 

- не постои доволно развиена свест кај сите релевантни чинители за согледување на потре-
бата и воспоставување систем за следење на дестинациите на завршените ученици. 
 

Понекогаш се случува тешко да се пополнат одредени слободни работни места.  
Доколку е тоа поради немање таква квалификација во образовниот систем се настојува 

од релевантните институции да се воспостави таква квалификација. Но, често се случува да 
постои квалификуван кадар за одредени слободни работни места и истите тешко се 
пополнуваат поради различни причини: низок личен доход што го обезбедува работодавачот, 
неоптимизирани услови за работа, неможност за напредување во кариерата, инертна 
(не)заинтересираност на невработените и сл. 
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Б.4. ПРИСТАП ДО РАБОТА ПРЕКУ ПОДОБРА ТРАНЗИЦИЈА 
 
Б.4.1. Фактори кои влијаат на пристапот до вработување 
 

 Факторите кои влијаат на вработувањето на завршените ученици во средното 
образование можеме да ги анализираме од два аспекта: фактори кои го попречуваат 
вработувањето и фактори кои го олеснуваат вработувањето. 
 
Фактори кои го попречуваат вработувањето на завршените ученици: 

 Слаба (не системска) поврзаност помеѓу образованието и пазарот на трудот; 

 Иако, стапката на невработеност е 26.1%, која е на најниско ниво во изминатите десет 
години, сепак се работи за висока стапка споредено со високоразвиените земји. 

 Иако учеството на лица вработени во приватниот сектор се зголеми од 41,6% во 1999 на 
77,59% во 2015 година,42 приватниот сектор не успеа да ги апсорбира лицата кои ги 
изгубија своите работни места како последица на економската криза и транзицијата. 
Приватниот сектор му нуди на населението мали можности за вработување придружени 
со чувство на несигурност кај вработените. 

 Долгорочната невработеност претставува сериозен фактор што го попречува 
вработувањето. Таа резултира со застарување на компетенциите, односно намалување 
на работната способност. Најмногу загрижува податокот што близу 20% од невработените 
чекаат за вработување повеќе од 4 години. Ова е крајно неповолен податок од аспект на 
нивната работна компетентност и можност за вработување.43 

 Општообразовните предмети не се во функција на струката или образовниот профил. 

 Постојните наставни програми се централизирани и постои голема тромост при нивно 
донесување или изменување. 

 Недоволна поврзаност на учењето со работата; 

 Немање системско следење на припадноста на учениците по завршување на нивното 
образование. 

 Голем број завршени ученици од стручното образование се запишуваат на високо 
образование, што негативно влијае врз задоволување на потребите на пазарот на трудот 
од квалификувани средношколски кадри од стручното образование. 

 Немање можност за изборност и за стручно училиште и за компанија за вработување во 
помалите општини, со посебна нагласеност на оние општини кои не се економски 
развиени. 

 Немање воспоставен сеопфатен систем за професионална ориентација и советување на 
учениците во стручното образование и учениците имаат тешкотии за добивање 
информации околу условите и можностите за вработување. 

 Недоволно стимулација и мотивација за идните вработени од страна на работодавачите 
во одредени сектори. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Државен завод за статистика, Пазар на труд, Соопштение од 2015, 2.4.16.02 /843 
43 Исто 
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Фактори кои го олеснуваат вработувањето на завршените ученици:   

 Отворени можности за реализација на практичната настава кај работодавачи. 

 Воведување Македонската рамка на квалификации (МРК). 

 Обиди за јакнење на социјалното партнерство преку потпишување конкретни меморан-
думи меѓу министерствата и стручните тела одговорни за стручното образование и обука 
и коморите, како и меѓу средните стручни училишта и компаниите; 

 Иновирање на курикулумите (промена на целите, во некои преминување на резултати од 
учење, воведување на нови предмети, интердисциплинарен пристап, приспособување на 
курикулумот на потребите на клиентите и др.); 

 Реализација во 38 средни стручни училишта од 6 општини и градот Скопје на програмите: 
Подготовка за вработување и работа, Учење преку работа и Планирање на кариера, кои 
го доближија стручното образование до пазарот на труд. 

 Добри ИКТ вештини на завршените ученици. 

 Развој на претприемнички вештини согласно со наставните програми кои се реализираат 
во средното стручно образование. 

 Стимулативните мерки содржани во годишните Оперативни планови за вработување на 
Владата на Република Македонија. 
 
 
 

 

Б.4.2. Улогата на стручното образование и обука при вработување 
 

Во рамките на мерката Обука за побарувани занимања на пазарот на трудот, обуката 
се реализира во период од 4 месеци, 3 месеци кај верификувани спроведувачи на обука, а 1 
месец се изведува во реални услови кај работодавач, при што лицата се стекнуваат со 
знаења и вештини во реални услови, а работадавачите препознаваат квалитет на работна 
сила и крајно вработување. 

Доколку спроведувач на обуката е работодавач кој има верификувана Програма за 
образование на возрасните, обуката се спроведува кај истиот во период од сите 4 месеци, со 
што се олеснува транзицијата до работа за невработените, како и обезбедување обучен 
кадар од страна на работодавачите44. 

Исто така, во ваквиот вид обуки може да учествуваат и стручните училишта, согласно 
со верификувана програма за обука и акредитираност за реализација. 

Формалното стручно образование и обука, од гледиште на средните стручни училишта 
(ССУ) во кои тоа се реализира, нема директно влијание при вработувањето. Меѓутоа има 
индиректно влијание во зголемување на вработливоста на своите продуцирани кадри. 
Индиректното влијание на стручното образование и обука е изразено преку остварување 
најразлични соработки на стручните училишта со компаниите: реализација на заеднички 
проекти, вклучување на компаниите во реализација на образовниот процес со посебен 
нагласок на практичната обука (практичната настава, феријалната практика и професио-
налната практика), реализација на заеднички манифестации, вклученост на работодавачите 
во одредени тела во училиштата (Управен одбор, Совет на родители и сл.), кариерно водење 
и советување на учениците во училишта каде се воспоставени кариерни центри, учество на 
различни интернационални средби, манифестации и натпревари, вклученост на работода-
вачите во реализацијата на завршниот испит, доделување стипендии на ученици во одредени 
струки и др. 

 
 
 
 

                                                 
44 Агенција за вработување на Република Македонија, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 
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 Б.4.3. Кариерни насоки за преквалификација и доквалификација 
   

АВРМ дава поддршка на корисниците на своите услуги во развојот на вештини за 
кариерен развој преку следните активности: 
-давање информации (индивидуално или групно низ работилници, со користење материјали 
во печатена или електронска форма); 
-користење алатки за самопомош кои треба да им помогнат на корисниците да донесуваат 
одлуки и да стекнуваат вештини за управување со сопствениот кариерен развој; 
-примена на Батерија инструменти за професионална ориентација (БИПО) и други техники за 
проценка; 
-кариерно советување (групно и индивидуално) и др. 
 Активностите за професионална ориентација и кариерно советување ги реализираа 
кариерните советници во центрите за вработување преку индивидуална или групна работа 
со корисниците на услугите. 
Во текот на 2015 година во услугата Професионална ориентација и кариерно советување 
учествувале 2451 невработено лице, од кои 1409 (57,49%) се жени, а 2035 (83,03%) се млади 
невработени лица до 29 години. 
Во 2016 година, до 30.6.2016 година, во оваа услуга учествувале 1.518  лица од кои 834 
(54,94 %) жени, а 1.197 (78,85%)  се млади лица до 29 години. 

 
Со цел да се обезбеди кариерно советување на учениците во училиштата, отворени се 

кариерни центри во кои работат обучени кариерни советници што се дел од наставниот кадар 
во училиштата. Нивната работа е поддржана со развиена и стандардизирана алатка – 
Батерија на инструменти за професионална ориентација (БИПО). 

 
Доколку вработен или невработен од која било причина сака да се преквалификува или 

доквалификува, тоа може да го направи и во формалното образование и во неформалното 
образование, односно преку програмите на Центарот за образование на возрасни (ЦОВ). 
Секако дека патот до одредена преквалификација или доквалификација би бил многу олеснет 
доколку би постоел систем за валидација на неформалното образование и информалното 
учење кое во Република Македонија е на почетно ниво, каде со ЕТФ се започнати одредени 
активности при што е изработена Методологија на процес на препознавање на претходното 
знаење во градежниот сектор (енергетска ефикасност) со опфатеност на 1000 лица.  
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Б.5. ПРИСТАП ДО РАБОТА ПРЕКУ КРЕИРАЊЕ БИЗНИСИ И САМОВРАБОТУВАЊЕ 
 

Програмата Самовработување како мерка од Оперативниот план за активни програми 
и мерки за вработување која континуирано и успешно се реализира од 2007 година, има цел 
да го поттикне претприемништвото и да поддржи креирање бизниси кои ќе обезбедат 
одржливи вработувања не само за самите основачи туку и за други лица кои ќе се вработат 
во овие почетни и одржливи бизниси. Исто така, програмата поттикнува создавање и 
рамномерна дистрибуција на економските субјекти во земјата. Речиси и да нема општина во 
земјата во која не се основале мали бизниси преку Програмата за самовработување. 

Во 2015 година обуката за претприемничко учење и менаџерски вештини ја посетиле 
1332 лица од кои успешно ја завршиле 1256 лица. Од нив 1052 лица изработиле бизнис 
планови, а фирма регистрирале 947 лица.  

Во 2016 година (состојба 30.6.2016) од пријавените кандидати на првиот јавен оглас, 
обуката ја посетија 645 лица, а 582 лица ја завршија. Од нив селектирани за регистрирање 
на фирма од циклус 1 се бизнис плановите на 484 лица45. 

 

Согласно со наставниот план за средното стучно образование во траење од четири 
години, во четврта година се изучува наставниот предмет бизнис кој им овозможува на 
учениците стекнување знаења, вештини и способности од областа на економијата и светот 
на бизнисот, како и можност за развој на претприемнички дух, иновативно размислување и 
иницијативност. Изучувајќи го наставниот предмет бизнис учениците од средното стручно 
образование се оспособуваат да го разберат претприемништвото и претприемничкото 
однесување, улогата на претприемачите, постапката за започнување мал бизнис, финанси-
рањето и бизнис планот како основа на претприемничката активност. Оспособеноста на 
учениците за бизнис ќе им користи не само во нивниот секојдневен живот во домот и 
општеството, туку и во процесот на работа како активни и одговорни чинители во 
националната економија. 

Учениците имаат можност да го полагаат наставниот предмет бизнис во рамките на 
државната матура. 

Со изучување на наставниот предмет бизнис, учениците од средното стручно образо-
вание не само што се стекнуваат со знаења за суштината и значењето на претприемништво-
то, ја знаат улогата и значењето на малиот бизнис, ги разликуваат начините на започнување 
бизнис, ги идентификуваат изворите на финансирање, ги знаат елементите на бизнис 
климата, а воедно се стекнуваат и со знаења за користење извори на информации за развој 
на кариера46.  
  

 Главни носители на директното следењето на самовработувањето е од страна на 
Агенцијата за вработување на Република Македонија и од Државниот завод за статистика. 
Ако се направи одредено согледување на состојбата на вработените за 2015 год., според 
податоците на ДЗС имаме да од вкупниот број вработени 705.991, самовработени лица или 
вработени за сопствена сметка како категорија која ја регистрира ДЗС изнесува 98.016 од кои 
79.945 се мажи, а 18.071 се жени.  

Од вкупната бројка на самовработени најголем е делот кај лицата на возраст во 
категоријата од 45 до 49 години. Вредно е да се напомене дека повеќе од 74% самовработени 
се од 30 до 59 годишна возраст.  

 
 
 
 
 

                                                 
45 Агенција за вработување на Република Македонија, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год.  
46 Биро за развој на образованието, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 
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Табела 3. Учество на самовработени во бројот на вработени по пол и возраст, 2015 г. 
 

 
Возраст 

Вработени Самовработени 

Вкупно Мажи Жени Вкупно Мажи Жени 

705 991 423 913 282 078 98 016 79 945 18 071 

15-19 год. 7 502 4 750 2 752 / / / 

20-29 год. 117 815 69 108 48 707 5 417 4 549 868 

30-59 год. 537 391 321 407 215 984 79 601 64 195 15 406 

60-65+ год. 43 282 28 650 14 532 12 864 11 067 1 797 
Извор: ДЗС, Анкета на работна сила, 2015, Статистички преглед: Население и социјални статистики  2.4.16.02 /843, Креирано од ЦСОО 
  

 
Она што можеме да го заклучиме е: 
-учеството на самовработените во вкупниот број вработени е приближно 14%; 
-драстична е разликата меѓу самовработените жени во однос на мажите. Процентуалниот 
износ би бил 84% самовработени мажи и 16% самовработени жени; 
-загрижувачки е фактот што е незначителен бројот на младите на возраст до 30 години кои 
се самовработуваат, нивниот процент е приближно 6%; и 
-парадоксално е да категоријата вработени од 60-65+ години има 2,5 пати повеќе самовра-
ботени во однос на младите до 30 години, иако има скоро 3 пати помалку вработени 
споредено со истите.  
 

 Во контекст на претходно анализираната состојба вредно е овде да ја споменеме 
состојбата со деловните субјекти во Република Македонија. 
 Според податоците на Државниот завод за статистика, во Република Македонија бројот на 
активни деловни субјекти во 2015 изнесува 70 139 и во однос на 2014 година е намален за 0,7%. 
 

            Табела 4. Број на активни деловни субјекти според бројот на вработени 

          Вкупно 0¹)
 1-9 10-19 20-49   50-249  250 + 

2014 70 659 3 972 60 215      3 092       1 869    1 305      206 

2015 70 139 7 329 56 261       3 032     1 947    1 339       231 

               1) Вклучени се и деловни субјекти со неутврден број на вработени 
 
 

Податоците за структурата на активните деловни субјекти според бројот на вработени 
покажуваат дека најголемо учество имаат деловните субјекти со 1-9 вработени (85.2 % во 2014, 
односно 80.2% во 2015 година), а најмало учество од активните деловни субјекти имаат деловните 
субјекти со над 250 вработени (0.3% и во двете години). 

Најголемо учество во структурата имаат секторите: Трговија на големо и трговија на 
мало; поправка на моторни возила и мотоцикли (34.9% во 2014, односно 34.0% во 2015 год.) 
и Преработувачка индустрија (со 10.9% и во двете години).47 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Државен завод за статистика, Македонија во бројки, 2016, стр 66 
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В. ЕФЕКТИВНОСТА И ЕФИКАСНОСТА ВО ПРЕПОЗНАВАЊЕТО И РЕШАВАЊЕТО НА 
ДЕМОГРАФСКИТЕ, СОЦИЈАЛНИТЕ И ИНКЛУЗИВНИТЕ ПОБАРУВАЊА 

 
 
В.1. ПРЕГЛЕД НА СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ КОИ ЈА ОБЛИКУВААТ 
ПОБАРУВАЧКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 
 
В.1.1. Случувања кои доминираа на полето на социјалната инклузија од 2014 година 
 

Во Република Македонија се случија промени и потребни се нови стратегии, 
согледувања и препораки за понатамошен напредок на пристапот базиран на социјални и 
човекови права во однос на прашањата за инвалидноста во следниот период. 

Ревидираната Национална стратегија е насочена кон обезбедување сеопфатна 
работна рамка која е и флексибилна и приспособлива со цел да ги обезбеди правата и да ги 
задоволи потребите на лицата со инвалидност, да послужи како мапа за креаторите на 
политики, да им овозможи да дизајнираат, да приспособуваат, да рефокусираат и да 
имплементираат соодветни планови, програми и иновативни проекти. Во таа насока, следејќи 
ги заложбите на Владата на Република Македонија за почитување на човековите права и 
зацврстување на општество без дискриминација, придобивките од развојот на овој план низ 
ратификување на повеќе меѓународни документи кои недвосмислено ја определуваат 
припадноста на Република Македонија во кругот на демократските држави, се изготви 
Стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност во Република Македонија, 
која е надградба на веќе постојниот документ Национална стратегија  за изедначување на 
правата на лицата со хендикеп во Република  Македонија.48 

Стратешкa цeл којa овoј документ го поставува е унапредување на положбата на 
лицата со инвалидност до позиција на равмноправни граѓани кои ги уживаат сите права и 
одговорности. 

Со Стратегијата се предвидува поддршка на организациите на лицата со инвалидност, 
нивна партиципација во донесување одлуки по прашањата за лицата со инвалидност. Од 
Владата на Република Македонија формулирано е Национално координативно тело за 
еднакви права на лицата со инвалидност во Република Македонија во кое партиципираат 
претставници на Националните инвалидски организации, министерства и институции 
надлежни за оваа област. Улогата на Националното координативно тело е во согласност со 
правилото број 17 од Стандардните правила за изедначување на можностите на лицата со 
инвалидност и членот 33 став (1) од Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност.49 
  

Со цел да се постигнат што подобри резултати, побрза социјализација и инклузија на 
учениците со посебни образовни потреби кои се вклучени во средните училишта, 
Министерството за образование и наука изврши измени и дополнувања на Законот за средно 
образование каде се предвидува формирање инклузивен тим составен од педагог, односно 
психолог, наставникот на ученикот, родителот, односно старателот на ученикот, дефектолог 
доколку има во училиштето и по потреба може да се вклучи и лекарот на ученикот. 
Инклузивниот тим за секој ученик изготвува индивидуален образовен план. 

Во 2015 и 2016 година продолжи проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во 
образованието кој работи на зголемување на разбирањето кај пошироката јавност за придо-
бивките за сите граѓани што произлегуваат од интегрирањето на образовниот систем во 
Република Македонија. Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието 
работи на создавање политичка, социјална и економска клима која ѝ е потребна на 
Македонија за да постигне одржлива интеретничка интеграција во училиштата, во останатите 
образовни институции, па и во целото општество.  

                                                 
48 Национална стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност (ревидирана) 2010-2018 
49 Исто 
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Во фокусот на проектните активности се учениците, родителите, наставниците, 
администрацијата и членовите на училишните одбори во сите основни и средни училишта во 
Република Македонија. Притоа, советниците од Бирото за развој на образованието и 
просветните инспектори на државно и регионално ниво исто така имаат централна улога во 
постигнувањето на одржлива промена и учествуваат во активностите за јакнењето на 
способностите.50 
 Во периодот на подготвување на извештајот проектот за меѓуетничка интеграција во 
образованието на УСАИД ги заврши своите активности. 
 Во рамките на ЈЕС проектот кој се реализираше во периодот од 2010 до јуни 2016 год., 
во 6 општини на територија на Република Македонија и градот Скопје беа изготвени програми 
за: Подготовка за вработување и работа, Учење преку работа и Планирање на кариера. 
Истите програми беа приспособени и за ученици со посебни образовни потреби. Во таа 
насока во 2015 и 2016 год. се извршија обуки на наставници за реализирање на инклузивните 
програми и тоа: инклузивна Подготовка за вработување и работа - 134 наставници, 
инклузивна Учење преку работа - 115 и инклузивна Планирање на кариера - 92 наставници. 
Исто така, во рамките на истиот проект се вршеше обука на ментори од компании за 
реализација на практичната обука на учениците од средните стручни училишта во компанија 
според дизајнирана и изготвена програма за обука. Програмата за обука на менторите од 
компаниите беше надополнета со модул за работа со ученици со посебни образовни потреби 
за да може и тие да бидат инклудирани во процесот на реализација на практична обука во 
компанија.   
 Извршено е законско регулирање со измени и дополнувања на Законот за средно 
образование каде се предвидува бесплатен превоз за ученик до јавното средно училиште во 
друга општина ако во општината во која живее ученикот при запишувањето во прва година 
на образование се пополнети сите места во училиштето, односно училиштата во општината. 
 
 
В.1.2. СОО во функција на зајакнување на социјалната инклузија и кохезија  
 

Стручното образование и обука мора да ја зајакне својата функција за превенција на 
можна социјална исклученост. Во државата имаме голем број лица кои не поседуваат никаква 
квалификација.  Ако на овие лица се додадат и лицата кои имаат ниски квалификации кои 
веќе не се бараат на пазарот на труд, како и оние со завршено средно гимназиско 
образование, тогаш бројката е крајно загрижувачка бидејќи тие не се конкурентни на пазарот 
на труд и тешко можат да се интегрираат во него. Поради тоа, постои голема опасност од 
нивна работна исклученост, а со тоа и социјална исклученост. Во иднина, оваа популација 
мора да биде во фокусот на развивањето и спроведувањето на политиките за образование и 
обука и вработување.51    

Покрај вниманието што треба да го посветиме на лицата кои предвреме го напуштаат 
школувањето и лицата со ниско ниво на основни вештини, мораме да водиме грижа и за 
другите групи кај кои постои ризик од социјална исклученост, а кои ги вклучуваат:  жените (во 
регионите и кај етничките групи со висока стапка на невработеност), лицата кои го изгубиле 
работното место и повторно бараат работа, долгорочно невработените, припадниците на 
етничките малцинства, повратниците од странство кои стекнале квалификации или вештини, 
лицата со образовен хендикеп поради индустриска реорганизација, повозрасните работници, 
младите луѓе кои се соочуваат со проблеми при преминот на работа, лицата со пречки во 
развојот итн. За сите овие лица потребно е да се преземат мерки кои ќе ја спречат или ќе ја 
намалат опасноста од нивна социјална исклученост.52 

                                                 
50 Биро за развој на образованието, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 
51 МОН, Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотно учење 2013-2020 година, со акциски план, 
„Подобри вештини за подобро утре“ Усвоена  05/2013 година, поддржана од ЕТФ  
52 МОН, Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотно учење 2013-2020 година, со акциски план, 
„Подобри вештини за подобро утре“ Усвоена  05/2013 година, поддржана од ЕТФ 
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Како поткрепа на изнесеното се следниве показатели: 

-Голем број од населението на возраст над 15 години (38,32%) имаат незадоволително 
образовно ниво; од нив, 2,03% воопшто немаат образование, 5,75% не завршиле основно 
образование, а 30,54% завршиле само основно образование. Од останатите, 6,16% завршиле 
3-годишно, а 39,49% 4-годишно средно образование, додека само 2,45% завршиле вишо, а 
13,57% завршиле високо образование.53 
-Според време на чекање на вработување, со состојба на 31.12.2015 година, 38,2% од 
невработените лица чекаат на вработување до 11 месеци, 42,4% чекаат на вработување од 
една до три години, а 19,4% од невработените лица чекаат на вработување четири години и 
повеќе.54 
-Во однос на возрасната структура, невработените лица на возраст до 29 години учествуваат 
со 24,4% (28006) во вкупниот број евидентирани невработени лица, од 30 до 39 години со 
20,2% (23240), од 40 до 49 години со 20,9% (24101), и невработените лица со 50 години и 
повеќе учествуваат со 34,5% (39632) во вкупниот број евидентирани невработени лица.55 
  

Табела 5: Активно население според нивото на образованието / во проценти 

 Вкупно Активно население Неактивно 
население 

  вработени невработени  

Основно и пониско образование 38,32 22,09 26,48 58,28 

3 години средно образование 6,16 7,25 7,66 4,58 

4 години средно образование 39,49 46,45 47,56 29,89 

Више образование 2,45 2,66 1,66 2,53 

Високо образование 13,57 21,54 16,64 4,71 

 100,00 100,00 100,00 100,00 
   Извор: ДЗС56 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Државен завод за статистика, Пазар на труд, Соопштение од 2015, 2.4.16.02 /843 
54 Агенција за вработување на Република Македонија, Годишен извештај за 2015 година, Скопје, 2016 година 
55 Исто 
56 Државен завод за статистика, Пазар на труд, Соопштение од 2015, 2.4.16.02 /843 
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В.2. ПРИСТАП, УЧЕСТВО, НАПРЕДОК 
 
В.2.1. Пристап и промоција на стручното образование и обука (ИВЕТ, ЦВЕТ) 
 

 Согласно со законската регулатива, средното образование во Република Македонија е 
задолжително, а со самото ова отворени се широко вратите за влез во стручното 
образование и обука. На сила се и понатаму регулативите кои го олеснуваат пристапот во 
стручното образование како што се: бесплатен превоз за учениците, бесплатни учебници, 
воведување на туторството (студенти од високото образование-тутори) како помош на 
учениците во однос на програмите кои ги реализираат, а не постигнуваат посакувани 
резултати и др. Загрижува податокот дека бројот на ученици во основното образование, а со 
тоа и во средното образование следствено и во стручното образование драстично се 
намалува. Така, на почетокот на учебната 2005/2006 година бројот на ученици во основното 
образование изнесувал 235 691 ученик, додека по 10 години, на почетокот на учебната 
2015/2016 година бројот на учениците во основното образование изнесува 185 992 ученика, 
при што имаме намалување за 49 699 ученика. Ваквата состојба во основното образование 
рефлектира промена на состојбата во средното образование каде на почетокот на учебната 
2005/2006 година бројот на ученици во средното образование изнесувал 95 867 ученика, 
додека по 10 години, на почетокот на учебната 2015/2016 година бројот на учениците во 
средното образование изнесува 80 295 ученика, при што имаме намалување за 15 572 
ученика. Овие 80 295 ученика се распределени на гимназиско образование 32 296 ученици 
или 40,2% и стручно образование 47 999 (од нив 1271 во уметничко образование) или 59,8%.57 
 Постои одредена свесност за ваквата состојба во земјата и кај релевантните 
институции (образование и пазар на труд) и кај стручните училишта. Затоа во последниов 
период се работи на промоција на стручното образование. Реализирани се мноштво на 
промотивни активности како што се: 
-кампања на Владата на Република Македонија за запишување на ученици во стручното 
образование; 
-промовирање на струките и образовните профили во телевизиски настапи на советниците 
од ЦСОО; 
-промовирање на струките и образовните профили од страна на стручните училишта пред 
учениците од завршните години во основното образование; 
-доделување стипендии за ученици кои ќе се запишат во стручното образование (пример: 
градоначалникот на општина Штип додели решенија за стипендии на 20 ученици од средното 
текстилно училиште „Димитар Мирасчиев“. Учениците од прва година ќе добиваат по 2.000 
денари секој месец како стипендисти, со цел да се мотивираат и останатите ученици да се 
запишат во оваа училиште (2015г)); 
-реализирање на разни манифестации за поврзување на соработката на стручните училишта 
со основните (пример: манифестацијата „Денови на електротехниката“, организирана и 
реализирана од СЕТУ „Михајло Пупин“-Скопје. Манифестација која трае една недела, а се 
поканети да учествуваат сите основни училишта на град Скопје, при тоа се реализираат разни 
активности: натпревари, посета на компании, претставување на училиштето и сл. 
-изготвување на промотивни материјали и списанија и др. 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Извор: ДЗС, Основни и средни училишта на почетокот на учебната 2015/2016 година, Статистички преглед: Население и 
социјални статистики, 2.4.16.05 850, Скопје, мај 2016 
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В.2.2. Атрактивност на стручното образование и обука 
 

 Атрактивноста на СОО било и е прашање кое отсекогаш е третирано во државата, било 
да се работи за проектирање на атрактивноста во разни стратегии, концепции, методологии, 
акциски планови и сл., било да се работи за оперативни активности во насока на подигнување 
на нивото на атрактивност на стручното образование и обука. 
 Ако атрактивноста за СОО подразбира интерес за СОО, тогаш што е она што би 
придонело за зголемување на интересот? Дали тоа би биле: бројот на учениците кои 
влегуваат во стручното образование, односно бројот на ученици во одредена струка и 
образовни профили, условите во кои се реализираат програмите од СОО, оптовареноста на 
учениците со програмите кои треба да ги реализираат во текот на образованието, можностите 
кои се пружаат за креативност и слобода на творење, времето на чекање за вработување по 
завршување на СОО, можностите за самовработување, квантумот на популацијата која се 
самовработува во однос на струката или образовниот профил за кој се образувале, условите 
во кои ќе се работи по завршување на СОО, вреднување на работењето и можности за 
заработка и сл. Секако дека атрактивноста претставува синтеза на сите наведени фактори, 
па и повеќе од тоа. 
 Она што во овој извештаен период може да се наведе како мерки кои се однесуваат на 
зголемување на атрактивноста на СОО се: 
-МОН, во соработка со ЦСОО, изминатите две учебни години организираше избор за најдо-
бар ученик во струката од завршните години на образованието во стручното образование 
(проект ЛИДЕР). На ученикот кој е избран за најдобар ученик во струката од завршните години 
на образованието во стручното образование и на наставникот кој го подготвувал ученикот за 
натпреварот, МОН им додели парична награда во износ од 10.000 ден; 
-организирање и реализирање на државни натпревари на ниво на струки и образовни 
профили; 
-можности за креирање и реализирање на програми во рамките на слободните часови на 
училиштата кои се: во тренд со брзиот технолошки развој, со потребите на локалната 
самоуправа, во интерес на учениците и сл. (примери: програмите за Подготовка за 
вработување и работа, Учење преку работа и Планирање на кариера, во Проектот за 
зголемување на вработувањата на пазарот на трудот (ИМЕ), финансиран од Швајцарската 
Агенција за развој и соработка (SDC) имплементиран од Swisscontact, Швајцарска фондација 
за техничка соработка во партнерство со ПРЕДА Плус „Зелена економија - Органско 
производство на храна“ се опфатени 5 средни стручни училишта за изработка и реализација 
на програми „Одгледување на лековити растенија“, како и обука за изработка на програми на 
18 стручни наставници, во рамките на истиот проект во соработка на ЦСОО и компанијата за 
ИКТ „СИВУС“ беше изработена програмата „Современи информатички технологии“ која се 
рализира во 10 стручни училишта од електротехничка струка при што беа обучени 20 
наставника за реализација на истата програма, и други програми кои училиштата ги 
изработуваат и реализираат.); 
-можности за креирање и реализирање на факултативни програми (пример: програмите за 
„Енергетска ефикасност на објекти“ кои се реализираат во електротехничка, машинска и 
градежно-геодетската струка, со опфатеност на 902 ученика од четврта година во 17 стручни 
училишта, при што се обучени 28 наставници за реализација на програмата); 
-организација и реализација на манифестацијата на МАССУМ (Младинска асоцијација на 
средни стручни училишта на Македонија) каде учениците се презентираат и се 
натпреваруваат во повеќе дисциплини како што се: презентација на училиштата во однос на 
струките и образовните профили кои ги реализираат, јавно говорење, музика, глума, дизајн 
на веб-страница, изработка и презентација на бизнис планови, модни креации и сл.; 
-доделување стипендии за ученици кои покажуваат високи резултати во текот на своето 
образование од страна на компании и факултети; 
-реализација на телевизиски реклами и емисии за стручното образование со посебен акцент 
на дефицитарните струки. 
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 Ваквите мерки имаат повеќекратни ефекти како што се: 
 подигање на јавната свест за атрактивноста и можностите на ССО; 
 остварување на разновидни и флексибилни патишта за учење; 
 развивање на клучните компетенции во контекст на доживотното учење; 
 зголемено поврзување на СОО со пазарот на труд и сл. 

 
Меѓутоа, согласно со Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на 

доживотно учење 2013-2020 година, со акциски план, „Подобри вештини за подобро утре“ 
потребно е да се создадат силни механизми кои ќе ја засилат и подобрат соработката на 
бизнис секторот со СОО, механизми кои ќе влијаат на оптимизирање на оптовареноста на 
учениците во текот на нивниот циклус на образование, механизми кои ќе влијаат на 
завршноста на учениците (државна матура), а со тоа ќе се влијае на транзицијата на 
учениците према високото образование, механизми кои ќе влијаат на соодветно развивање 
на постсредното образование, механизми кои ќе овозможат воведување флексибилни 
патишта за учење кои подразбираат интеграција на формалното, неформалното и 
информалното учење и развивање институционална основа за остварување на учењето и 
обуката, механизми за воведување модуларизирани програми за учење и обука, механизми 
кои ќе водат сметка за стручното образование и обука на вработените во малите и средните 
фирми и постарите работници, механизми кои ќе овозможат пошироки, навремени и 
релевантни податоци и информации за можностите кои се нудат за транзитирање кон пазарот 
на труд и продолжување на образованието, механизми кои ќе овозможат развојот на 
претприемништвото да не зависи само од квалитетот на реализацијата на поединечните 
предмети во основното и средното образование, туку да биде процес кој ќе се реализира 
крос-курикуларно и да биде составен дел од работата на сите наставници, без оглед на 
образовниот потсистем (основно, средно, постсредно, високо) и без оглед на начините на 
реализација (редовна настава, воннаставни активности, проекти, истражувања, итн.), 
неговото присуство мора да биде зајакнато и во иницијалната обука на наставниците за сите 
степени на образование и др.   
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В.2.3. Хоризонтална и вертикална проодност ДО и ВО стручното образование и обука 
 

 
Системот на стручното образование обезбедува хоризонтално и вертикално движење 

на учениците што им овозможува премин од еден во друг образовен профил од иста или 
сродна струка (хоризонтална проодност) и продолжување на образованието на повисоко ниво 
(вертикална проодност).  
  

Во стручното образование во прва година можат да се запишат ученици во 
општинските средни училишта, односно средните училишта на Градот Скопје со завршено 
основно образование. Запишувањето се врши по пат на конкурс кој го објавува МОН во 
средствата за јавно информирање најдоцна до 31 март, по претходно доставени предлози од 
општините и Градот Скопје. Право на запишување во прва година имаат учениците кои не се 
постари од 17 години, а за учениците со посебни образовни потреби да не се постари од 25 
години. 
 
 Учениците со завршено стручно образование за занимања своето образование може 
да го продолжат во четврта година во соодветен образовен профил во техничкото 
образование со полагање на дополнителни испити. До учебната 2009/2010 година, учениците 
со завршено тригодишно образование за занимања, за премин во техничкото образование 
мораше да ја положат разликата на сите предмети што не ги изучувале од прва до трета 
година, а потоа започнуваа со полагање на предметите од четврта година. Почнувајќи од 
учебната 2010/2011 година, учениците со завршено стручно образование за занимања своето 
образование може да го продолжат во четврта година во соодветен образовен профил во 
техничкото образование со полагање на три општообразовни предмети и два стручно 
теоретски предмети од наставниот план за образовниот профил каде се врши 
преминувањето, согласно со Прегледот за вертикална проодност на учениците од струки и 
образовни профили со тригодишно траење на образованието во струки и образовни профили 
со четиригодишно траење на образованието. Центарот за стручно образование и обука ја 
утврдува листата на стручни предмети кои треба да ги полага кандидатот за премин во 
повисок вид стручно образование, а Бирото за развој на образованието ја утврдува листата 
на општообразовни предмети што треба да ги полага кандидатот за премин во повисок вид 
образование. Намалувањето на диференцијалните испити за премин од тригодишно 
образование за занимања во четиригодишно техничко образование влијаеше на 
зголемување на бројот на учениците кои го продолжуваа своето образование во повисоко 
ниво, но од друга страна се намалува понудата на квалификувани работници на пазарот на 
трудот.  
 

Во наставните планови за техничкото образование се утврдени заедничкостручни 
предмети за поголем број сродни образовни профили и на тој начин, покрај рационализаци-
јата на образованието, се овозможува полесна хоризонтална и вертикална проодност на 
учениците во текот на образованието и се создава основа за продолжување на повисоките 
нивоа на стручно образование и обука во рамките на струката.58  

Учениците со завршено техничко образование, образованието можат да го продолжат 
и на постсредно образование врз основа на континуирани програми или по две години 
стекнато работно искуство. Под посебни услови, кандидатите кои се стекнале со 
специјалистичко образование можат да се запишат во високо стручно образование, но во 
практиката сè уште не се пропишани посебните условите за влез, што значително влијае врз 
намалената атрактивност на техничкото образование. 

                                                 
58 Проект-Модернизација на техничкото образование во РМ, Структурна и функционална анализа на техничкото 
  образование, работна верзија, 2016 год. 
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Програмите за техничкото образование завршуваат со полагање државна матура или 

завршен испит. Државната матура овозможува влез во високото образование, што влијае по-
зитивно врз атрактивноста на техничкото образование. Се јавуваат проблеми и при реализа-
цијата на државната матура. Поради разликите во фондот на часовите, односно времетрае-
њето на предметите кои се изучуваат, а кои се предвидени за полагање на државна матура, 
учениците од техничкото образование се во нерамноправна позиција со учениците од 
гимназиското образование. Покрај тоа, Законот за високо образование, кој ја регулира транзи-
цијата на учениците од средно стручно образование во високото образование, овозможува 
запишување на универзитетски студии и со завршена училишна матура или со завршен 
испит. Со таквата можност се маргинализира значењето на државната матура, која е предви-
дена како услов за влез во високото образование, а од друга страна се намалува мотивација-
та на учениците за полагање на државната матура. Тоа придонесува да се намали понудата 
од завршени ученици со квалификации од техничкото образование, а од друга страна влијае 
врз намалување на квалитетот во високото образование. 

  
Главни проблеми во однос на хоризонталната и вертикалната проодност во ССО се:  

- не постои систем кој овозможува динамична хоризонтална и вертикална проодност на 
учениците од техничкото образование; 

- полагањето на петте диференцијални испити за премин од тригодишно образование за 
занимања во техничко образование во голема мера се формализира и поради политиката 
на училиштата за што поголем број ученици; се дозволува продолжување на учениците во 
техничкото образование без задоволени минимални стандарди на постигања. Ваквата 
практика понатаму се рефлектира и врз намалените критериуми на постигањата во 
завршната година од техничкото образование;  

- иако уште во 2010 годинина е донесена Концепцијата за постсредното образование, до 
денеска не се започнати реформите во тој вид образование што значително го отежнува 
преминот на учениците од техничкото во постсредното образование. Во времето на 
извештајниот период за Торино процесот 2016-2017 год., започнува проект за развој на 
постсредното образование во Македонија; 

- учениците од техничкото образование полагаат исти екстерни предмети за државна 
матура, како и учениците од гимназиското образование, иако фондот на часови со кои се 
изучуваат предметите во гимназиското образование е со подолго време за изучување 
преку поголема застапеност на часови во неделен, односно годишен фонд; 

- нема воспоставен систем за професионална ориентација и советување на учениците во 
техничкото образование и учениците имаат тешкотии за добивање информации околу 
условите и можностите за хоризонтална и вертикална проодност. Тоа е особено важно за 
учениците од прва година бидејќи таму е најголемо предвременото напуштање на 
учениците на кои треба да им се понудат повеќе можности за вертикално или хоризонтално 
движење во потсистемот на стручното образование; 

- при хоризонталната и вертикалната проодност на учениците од техничкото образование 
не им се препознаваат и признаваат знаењата и вештините стекнати по пат на неформално 
и информално учење и тие ги поминуваат истите планови и програми без разлика дали се 
образуваат по редовен или по вонреден пат. Особено е важно да им се признаат 
стекнатите знаења и вештини за учениците кои се образуваат во техничкото образование 
по вонреден пат и кои се во работен однос. Тоа во голема мера ќе придонесе за 
зголемување на атрактивноста, ефикасноста и исплатливоста на стручното образование и 
обука, а од друга страна и прифаќање на концептот на доживотно учење.59 

                                                 
59 Проект-Модернизација на техничкото образование во РМ, Структурна и функционална анализа на техничкото 
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В.2.4. Ефикасност на податоците во информирањето на ранливите подгрупи за 
пристап до обуки и пазарот на труд 
 
          Врз основа на Оперативните планови за 2015 и 2016 година, АВРМ ја спроведува 
Програмата за самовработување на лица со инвалидност. Целта на програмата е да се 
зголеми пристапот и учеството на лицата со инвалидитет, како и да се зголемат можностите 
на пазарот на трудот за нивно вработување. Непосредна цел е да се создадат 100 правни 
субјекти преку поттикнување на претприемништвото и самовработување на лица со 
попреченост, како и преку отворање дополнителни 200 нови работни места во тие почетни 
бизниси. 
 

На ЈО кој е објавен во 2015 година и кој се продолжи и во текот на 2016 година 
поднесени се 184 пријави, а пополнети се прашалници 161.  

Од 6 април 2016 година започнати се обуки за уште 91 лице, согласно со утврдената 
динамика по центри.  
-124 лица завршиле обука за претприемништво и поднеле бизнис идеја,  
-103 лица изработиле бизнис план. 
До 30.6.2016 година селектирани се бизнис плановите за регистрирање фирми на 81 лицe. 
Следи евалуација и селекција на останатите бизнис планови и апликанти. 
 

На 31.3. 2016 година објавен е нов Јавен оглас кој е дел од ОП 2016 година и трае до 
исполнување на квотите, а до 30.6.2016 година се пријавени 42 лица. 
 

Во Оперативниот план за 2016 година, предвидена е и мерката Обука за побарувани 
занимања на пазарот на трудот (за глуви и слепи лица) со која е предвидена обука на 100 
лица од овие ранливи категории. Обуката за стекнување знаења и вештини е во траење од 4 
месеци, од кои 3 месеци кај верификуван спроведувач на обука, а 1 месец обука во реални 
услови кај работодавач. Во тек се 2 обуки во кои учествуваат 16 лица.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  образование, работна верзија, 2016 год.  
60 Агенција за вработување на Република Македонија, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 
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В.3. ИСПОРАКА НА СОЦИОЕКОНОМСКИТЕ И ИНКЛУЗИВНИТЕ ПОБАРУВАЊА И ЦЕЛИ 
 

Кумулативен ефект на транзиционата рецесија и социјално стресниот процес на 
транзиција најсериозно се одразува на маргинализираните групи, како што се лицата со 
инвалидност од различно етничко потекло кои се меѓу најранливите.  

Образованието на децата со посебни образовни потреби во Република Македонија е 
регулирано со Закон за основното образование („Сл.Весник на РМ“ бр.103/08 од 19.8.2008 
год.), Закон за средното образование („Сл.весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 
29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/28 и 92/08), Закон за високото 
образование („Сл.весник на РМ“ бр.35/08, 103/08, 26/09 и 99/09), Закон  за образование на 
возрасните („Сл.Весник на РМ“ бр.07/08) и Законот за ученичкиот и студентскиот стандард 
(„Сл.весник на РМ“ бр.37/98 и 40/03). 

Воспитанието и образованието на децата и младинците со посебни образовни потреби 
претставува интегрален дел на единствениот образовен систем и се планира врз идентични 
или многу слични определби и генерални принципи. Врз статусот на овој вид образование 
влијаат општопознатите фактори, релевантни за секое образование (општествените, 
политичките, економските, културните), но и различните идеологии од што произлегуваат 
различни концепции и модели. 

Демократските правци во светот, кои се сѐ поизразени, мошне позитивно се 
рефлектираат и врз оваа област, што е воочливо преку бројните заложби како што се: 
рамноправност, интеграција, модернизација, перманентност на образованието и друго. 

Извесно е дека воспитанието и образованието на децата и младинците со посебни 
образовни потреби во Република Македонија не се потпира врз долга традиција. Во 
развојниот период од шеесетина години преземени се следните активности: 
-нормативно е регулиран флексибилен систем на воспитание и образование; 
-создадена е мрежа на установи што ги задоволува постојните потреби; 
-утврден е систем на финансирање; 
-обезбеден е задолжителен тимски преглед од соодветни стручни комисии за секое дете пред 
упатување во соодветна институција; 
-воспитно-образовниот процес се реализира според наставни планови и програми кои 
содржат специфичности, со што не се доведуваат во прашање општите образовни цели. 

 
 Актуелната концепциска поставеност на воспитанието и образованието на децата и 
младинците со посебни образовни потреби глобално може да се презентира како: 

 крајната цел на воспитанието и образованието на децата и младинците со посебни 
образовни потреби е иста или слична на оние од „редовната популација“; 

 воспитанието и образованието на децата и младинците со посебни образовни потреби 
организирано е во посебни установи и училишта, посебни паралелки при редовните 
училишта, како и во „редовните класови“, заедно со неговите врсници; 

 задолжителноста на основното воспитание и образование се однесува и на децата и 
младинците со посебни образовни потреби, освен за оние со умерени и тешки пречки 
во психичкиот развој за кои, исто така, е организиран воспитно-образовен процес, 
програмиран и адаптиран на нивните индувидуални можности и потреби; 

 наставните планови и програми се адаптирани (модифицари, редуцирани, растоваре-
ни), во различна мера, согласно со видот и степенот на попреченоста; 

 законска и стручна заложба е што помасовно овие ученици да се образуваат во 
местото на живеење, што значи условите да се доближат до нив, а не тие до условите, 
во случаи кога тоа е можно; 

 децата со посебни образовни потреби ги имаат истите права на образование како и 
другите, согласно со своите интелектуални и други можности, амбиции и интереси. 
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Ваквата нормативна поставеност на воспитанието и образованието на децата и 
младинците со посебни образовни потреби е добра основа за негово понатамошно 
доградување и усовршување. Ако се направи споредба со образовната политика за овие 
ученици со развиените земји, може да се констатира дека, во глобала, многу нормативни 
решенија се идентични или многу блиски со оние кај нас. Разликите се согледуваат во 
степенот и квалитетот на нормативното оживотворување, што се должи на економското и 
културното ниво, традицијата, предрасудите, како и низа останати фактори.61 

 

Во АВРМ со состојба на 31.12.2015 год., евидентирани се 114979 невработени лица-
активни баратели на работа, од кои 1583 се невработени инвалидни лица-активни баратели 
на работа, при што 33,5% (531) се жени, а 66,5% (1052) се мажи.  

Според возрасната структура 17,3% (274) од невработените инвалидни лица се на возраст 
од 15 до 29 години, 54,4% (861) се на возраст од 30 до 49 години и 28,3% (448) се на возраст 
со 50 години и повеќе. 

Според степенот на образование, најголем број од невработените инвалидни лица 53,6% 
(848) се без образование и со основно образование, 19,6% (311) се со непотполно средно 
образование, 22,4% (355) се со завршено средно образование, а невработените инвалидни 
лица со вишо и високо образование учествуваат со 4,4% (69) во вкупниот број невработени 
инвалидни лица.62  
   

Во рамките на надлежностите на Бирото за развој на образованието иновирани се 
постојните наставни планови и програми за одредени струки во посебните средни училишта 
со цел да се обезбеди вертикалнa проодност во високообразовните институции за учениците 
со оштетен слух и учениците со оштетен вид.63  

 

Обезбедувањето на интернатското сместување, превозот, адаптираниот пристап до 
училишните објекти, ортопедските помагала, асистивната технологија во образовниот процес 
за лицата со оштетен вид, обуки на наставниот кадар за работа со ученици со посебни 
образовни потреби претставуваат мерки кои се преземени за подобрување на можностите за 
учење на маргинизираните групи на граѓани.64  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
61 Национална стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност (ревидирана) 2010-2018 
62 Извор: Агенција за вработување на Република Македонија, Годишен извештај за 2015 година, Скопје, 2016 година 
63 Биро за развој на образованието, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 
64 Извор: Општина Велес, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год.  
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Г. ВНАТРЕШНА ЕФИКАСНОСТ НА СИСТЕМОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 
 
Г.1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 
Г.1.1. Реализација на наставата и процесот на учење 
 

 Во текот на своето работење наставниците во процесот на учење и поучување 
реализираат наставни програми кои се целно ориентирани, додека програмите кои се 
реформираа во периодот од 2011 до 2013 год., во одредени образовни профили со 
тригодишно времетраење се засновани на резултати од учење. Во дефинирањето на целите 
на учењето на ниво на наставни програми има значаен напредок, меѓутоа, тие во сите три 
подрачја на развојот на ученикот: когнитивното, афективното и психомоторното, сè уште не 
значат и битно менување на процесот на учењето. Имено, практиката покажува дека сè уште 
е доминантна ориентацијата врз когнитивното подрачје. Психомоторното подрачје е 
запоставено поради отсуство на соодветни средства (опрема, алат и прибор) за реализација 
на потребните практични активности, додека за активностите во афективното подрачје 
реализаторите на образовниот процес или немаат доволно компетенции или, пак, нивните 
ментални модели не им овозможуваат посмело да обликуваат активности за развој на 
вредносниот систем и социјалните вештини на учениците. 
 Позицијата и активноста на ученикот во стручното образование, според програмските 
и концепциските документи, сè почесто се истакнува и се нагласува како централна личност 
во образовниот процес. Дефинирањето на ученикот како активен субјект на своето форми-
рање, почнувајќи од правото на избор на определени содржини, потоа преку активирање во 
едукативниот процес, па сè до определени форми на учество во евалвацијата на остварените 
резултати, претставува позитивен тренд кој треба да се поддржува. Меѓутоа, и тука 
практиката во однос на определбите битно заостанува. Како ограничувачки услови често се 
наведуваат можноста на училиштата да им овозможи избор на учениците на оние предмети 
кои ги сакаат, неможност да се формираат помали образовни групи кои овозможуваат 
индивидуализирање на процесот и активирање на учениците, па сè до бавното менување на 
менталните модели на едукаторите кои тешко се ослободуваат од господарската улога во 
паралелката и пошироко во образовниот процес. Останува сознанието дека реализаторите 
на образовниот процес тешко се ослободуваат од лесната улога на предавачи и испитувачи 
(оценувачи) за сметка на посложеното иако поефективно повлекување во позадината на 
процесот и неговото темелно проектирање, подготвување и насочување.  

Учењето преку реални активности има влијание врз улогата на наставникот којшто 
мора да се промени и од традиционален наставник да стане олеснувач, советник и менаџер 
на наставниот процес. Оваа промена на улогата и користењето на низа различни вештини за 
олеснување на учењето има огромни импликации врз иницијалната обука и континуираниот 
професионален развој на наставниците и обучувачите.65    

За сметка на интерактивниот, во наставата доминира традиционалниот пристап на 
организација на образовниот процес во кој доминира фронталната форма на настава. 
Учениците најчесто се пасивни слушатели на репродукцијата на учебникот од страна на 
наставникот. Примената на интерактивни методи на настава можат да се сретнат само кај 
оние наставници кои професионално се усовршувале или кај поамбициозните наставници. 

Сè уште превладува стекнување фактографски и енциклопедиски знаења кои се 
базираат на способноста за меморирање, а не на способноста за разбирање, споредување и 
спротивставување на осознаените факти, проверени во практиката. Остварувањето на 
целите кои поттикнуваат развивање вештини, знаења и способности за критичко мислење, 
решавање проблеми, задоволство од учењето, наоѓање смисла во наученото и сл. се 
вистинска реткост во образовниот процес на стручното образование. 

                                                 
65 Проект-Модернизација на техничкото образование во РМ, Структурна и функционална анализа на техничкото 
  образование, работна верзија, 2016 год. 
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Промените во образовните процеси треба да претставуваат осмислени постапки и 
потези кои ќе бидат насочени кон обезбедување поголема самостојност на учениците и нивен 
активен однос во процесот на учењето, нивна оспособеност за решавање проблеми, развој 
на вештини и способности за критичко мислење и заземање индивидуален став и милење 
кон осознаените факти. 

Натавникот во текот на својата работа со учениците треба континуирано да создава 
клима и атмосфера на сознаен предизвик во учењето и наоѓање смисла на осознаеното во 
идниот професионален развој на секој ученик (служење со повеќе извори на знаења, 
користење информатичка технологија, стекнување комуникациски вештини, негување 
култура на дијалог, реализација на истражувачки проекти и сл.).66 

Во 2016 година Бирото за развој на образованието реализира обука на тема: 
„Користење интерактивни-современи методи и техники во наставата за средното 
образование“ којашто беше реализирана во соработка со Универзитетскиот колеџ, Лондон 
(Institute of Education of University College London), Велика Британија. Целта на обуката е 
подобрување на квалитетот на наставата во средното образование, односно проширување 
на знаењата и вештините за примена на современите методи и техники во наставата, што 
води кон подобрување на постигањата на учениците. 

Со обуките се опфатени 7150 наставници од сите средни училишта во Република 
Македонија.67 

Направен е исчекор за реализација на одредени проекти на стручните училишта со 
нивни меѓународни партнер-училишта преку Националната агенција за европски образовни 
програми и мобилност (НАЕОПМ). Реализирани се мноштво проекти за стекнување 
навештини на наставниците, стекнување нови знаења, размена на искуства и сл. 
 Центарот за стручно образование и обука настојува, во рамките на своите дозволиви 
можности и надлежности, да одржува континуирана тензија кај наставниците за нивно 
постојано усовршување и надоградување, ставање акцент на активната улога на ученикот во 
наставниот процес преку редовни годишни поединечни и регионални средби со стручните 
училишта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Исто 
67 Биро за развој на образованието, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 
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Г.1.2. Наставници и обучувачи - состојба, професионален и кариерен развој, евалуација 
 

Образованието и обуката во стручното образование се реализира од страна на неколку 
вида наставници: 
- наставници за општо образование; 

- наставници за стручно-теоретско образование;  

- наставници за практична обука. 
 

Наставниците во средното стручно образование, кои доаѓаат од ненаставничките 
факултети, а ги реализираат наставните програми по стручно-теоретските предмети и 
практичната обука, во своите студиски програми немаат застапено соодветни предметни 
програми за професионално изведување на наставата. Затоа, нивното вработување е 
условено со стекнување дополнителна педагошка, психолошка и методска подготовка, која 
претставува надградба на стекнатото стручно образование. За такви студии нема 
организирана настава, туку само едногодишни студии, врз основа на менторски систем. 

Во средните стручни училишта, по исклучок, практичната настава може да ја 
реализираат и лица кои завршиле специјалистичко средно или више образование и се 
стекнале со педагошка, психолошка и методска подготовка на соодветните факултети и 
имаат положено стручен испит. Овие лица немаат доволно педагошко-дидактички 
компетенции, што во голема мерка се одразува врз успешноста, односно квалитетот на 
наставата. Согледувајќи ги нивните потреби, Центарот за стручно образование и обука из- 
работи посебна програма за нивна инструкторска и менторска подготовка за реализација на 
содржините од програмите по практична настава. Исто така, за наставниците кои 
реализираат стручно-теоретски предмети и практична настава, изработена е програма за  
нивна обука во компании за подобрување на нивните стручни компетенции, освежување и 
стекнување нови знаења за професијата, зајакнување на соработката на училиштата и 
компаниите, осознавање на новите технолошки процеси, технологии итн. Програмата е сè 
уште во фаза на пилотирање и истата треба да биде процесуирана за етаблирање во ССО.   

Статистичките податоци за движењето на бројот на наставниците во средното 
образование во последните десетина години покажуваат релативна стабилност во однос на 
вкупниот број вработени, со мали незначителни осцилации. Бројот на ученици на еден 
наставник во средните училишта изнесува 11, а просечниот број наставници во едно 
училиште е 64. Процентот на учеството на жените во вкупниот број наставници изнесува 
околу 57% и покажува тенденција на постојано зголемување. 

Наставниците и обучувачите во стручното образование на возрасните, покрај 
формалните услови за вршење на работата, треба да поседуваат и посебно андрагошко 
образование, т.е. да имаат стекнато компетенции за образование и обука на возрасни. Во 
работата со возрасните, тие имаат улога на помагачи, инструктори, консултанти, ментори, 
односно поттикнувачи во учењето, помошници во образованието, животни советници, 
аниматори, учесници во образовниот процес каде посебно се нагласува нивната улога и 
изменета позиција во образованието и учењето, при што, повеќе се има во предвид нивната 
обврска да ги поттикнуваат возрасните да учат и да се образуваат, да им го олеснат процесот 
на учење и образование и да им дадат на располагање доволно извори на информации. 

Професионалниот развој на наставниците е процес на доживотно учење преку кој 
наставниците стекнуваат знаења, развиваат вештини и способности за подобрување на 
наставната пракса, а со тоа и повисоки постигања кај учениците. Професионалниот развој на 
наставниците претставува кохерентен систем на активности што вертикално се надградуваат 
почнувајќи од студирањето, па сè до крајот на работниот век. Во Република Македонија 
креиран е систем за професионален и кариерен развој на наставниците и стручните 
соработници, подготвени се сите потребни документи (прирачници, упатства, водичи), 
процеси и процедури кои ќе придонесат за подобро планирање и реализирање на истиот. 
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Новиот концепт на професионално стручно усовршување на наставниците и 
обучувачите претставува јасно дефинирање на компетенциите кои ќе придонесат за 
поставување јасни очекувања од наставничката професија, а тоа во подолг период треба да 
доведе до повисоки постигања кај учениците. 

 

Основните професионални компетенции за наставниците се организирани врз основа 
на префесионалните вредности: секој ученик може да учи и да се развива, доживотно учење, 
професионален интегритет и посветеност на наставничката професија, соработката, 
еднаквоста, инклузијата и социјалната правда, посветеност на училиштето и унапредување 
на наставата на државно ниво. 

 

Во Р. Македонија наставниците имаат законска обврска континуирано стручно да се 
усовршуваат, согласно со Законот за наставници во основното и средното образование. Во 
член 21 се наведува дека наставниците се обврзани на континуирано стручно усовршување 
да посветат најмалку 60 часа во текот на три учебни години. Во рамките на 60 часови на 
стручно усовршување спаѓаат обуките што наставниците ги посетуваат во и вон училиштето, 
од кои најмалку 40 часови се од учество на акредитирани програми за обука. Врз основа на 
Законот за средно образование, министерот за образование и наука, во соработка со Бирото за 
развој на образованието, Центарот за стручно образование и обука и Државниот испитен центар 
(ДИЦ), донесува Годишна програма за професионално усовршување и напредување на 
наставниците. Врз основа на Програмата, БРО изработува Каталог на обуки од акредитирани 
понудувачи на обуки. Исто така, како организатори и реализатори на обуки можат да бидат и 
ЦСОО и БРО. Училиштата имаат обврска да подготват Планови за професионален развој на 
секои три години кои произлегуваат од самоевалуацијата на училиштата која се изработува на 
секои две годинии врз основа на Развојниот план на училиштето. Во најголемиот број училишта 
има воспоставена пракса за идентификување на потребите за стручно усовршување на кадарот. 
Наставниците немаат индивидуални планови за професионален развој, но водат евиденција за 
обуките и сертификатите кои ги добиле од тие обуки и претставуваат дел од наставничкото досие 
(портфолио на наставникот). Исто така, постои можност за интерно стручно усовршување кое 
се реализира во училиштата преку дисеминација од страна на наставниците, стручните 
соработници и други кои биле на некоја обука или имаат одредено искуство за даден 
проблем. 

 

Напредувањата во звања најчесто се гледа како начин за мотивација на наставниците 
повеќе да вложуваат во себе, професионално да се развиваат и да земаат дополнителни 
посложени работни обврски. Стекнувањето на повисоко звање во најголем број случаи е 
поврзано и со зголемување на платата. 

  

  Кариерното напредување во Македонија во согласност со моменталните законски ре-
шенија го зема предвид стручното усовршување на наставниците, резултатите од екстерното 
оценување, резултатите од интегралната евалуација и индивидуалното вреднување од 
Државниот просветен инспекторат (ДПИ) на наставничкото портфолио.  
  Согласно со измените и допoлнувањата на Законот за средно образование, 
(„Сл.весник“ бр.14 од 2014 година, член 69) наставниците во средното училиште се 
усовршуваат, оспособуваат и напредуваат врз основа на подготвените Основни 
професионални компетенции за наставници и Стандарди за наставник-ментор и наставник-
советник. 

Наставник-приправник е наставник кој првпат се вработува во училиште. 

Приправничкиот стаж трае една година. Тој може да напредува во следните звања: 

 наставник; 

 наставник-ментор;  

 наставник советник. 
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Компетенциите претставуваат збир на стекнати знаења, способности, вештини и 
професионални вредности, односно докажана способност за користење на знаењето и 
вештините во ситуации на учење или работа. Компетенциите се однесуваат на севкупните 
професионални ангажмани на наставниците во наставната и воннаставната работа со 
учениците, колегите и пошироката заедница. Тие опфаќаат професионални знаења, умеења 
и вредности во кои се вградени и компетенции што се развивани кај наставниците во рамките 
на иновативните проекти што во последниве петнаесетина години се реализираат во Р. 
Македонија.  

Стандардите за наставник-ментор, покрај надградбата на професионалните компетен-
ции за воспитно-образовна работа со изразито висок квалитет во наставата, акцент ставаат 
и на компетенциите на наставникот за унапредување на воспитно-образовната работа во 
училиштето како целина. Наставникот-ментор треба да поседува знаења и вештини за тоа 
како да се зголеми ефективноста на работата во училиштето во целина и е посветен на 
постигнување на целите на училиштето. Тој треба да го поттикнува учењето и напредокот на 
колегите и да иницира дискусии и активности за ефикасна и ефективна настава и 
подобрување на резултатите на учениците.  

Од друга страна, Стандардите за наставник-советник акцент ставаат на компетенции-
те за подобрување на воспитно-образовниот процес во регионот и на национално ниво. 
Наставникот-советник покрај тоа што ги поседува компетенциите за наставник-ментор, треба 
да поседува знаења и вештини за градење и водење професионални заедници за учење на 
регионално или национално ниво со цел да се подобри наставата по соодветниот предмет 
или област, но и на воспитно-образовниот систем во целина. 

Во текот на своето работење наставниците се подложени на процес на интерна и 
екстерна евалуација. Во рамките на интерната евалуација, училиштата применуваат проце-
дури за следење на работата на наставниците од страна на директорот или стручната служ-
ба, а екстерната евалуација ја вршат стручни лица од БРО и ДПИ. Врз основа на изработени 
инструменти и процедури се следи наставниот процес. Исто така, работата на наставниците 
се вреднува и преку покажаните резултати на учениците на екстерните оценувања. 

Согласно со надлежностите утврдени со Законот за БРО, советниците од Бирото вршат 
стручен увид во начинот на планирање и реализација на наставните единици од општообра-
зовните предмети во средните стручни училишта, на оценувањето на учениците и на обезбе-
дувањето стимулативна средина при реализацијата на наставата од страна на наставниците, 
како и на примената на препораките дадени од посетите на наставните часови од страна на 
стручните соработници со кои се вреднува работата на наставникот на наставниот час.68   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68 Биро за развој на образованието, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 
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Г.2. УСЛОВИ ЗА УЧЕЊЕ 
 

Г.2.1. Овозможеност и потребни подобрувања на условите за учење 
 

 Стратешките документи кои се изработени во последниот период главно го опфаќаат 
периодот до 2020 година. Од последниот извештај на Торино процесот 2014 год., вредно е 
да се споменат: 
- Националната стратегија за вработување на Република Македонија 2016-2020, изготвена 
од Министерството за труд и социјална политика во октомври 2015 год. со поддршка на ILO, 
UNDP и Светска банка. Композицијата на Стратегијата е во два дела. Првиот дел претставува 
анализа на состојбите и опкружувањето на пазарот на труд каде се третираат: 
макроекономскиот контекст на земјата, движењата на пазарот на трудот и предизвиците, 
политиките за вработување, макроекономска рамка за зголемување на вработувањето, 
секторски анализи и политики, опкружувањето на бизнисите и компаниите и третманот врз 
ранливите категории. Вториот дел на Стратегијата претставува идентификација на 
проблемите, постигнување на целите, трендовите на движење на среднорочен период, 
имплементација и евалуација на Стратегијата. 
- Сеопфатната стратегија за образованието за 2016-2020 година и акциски план, која во 
периодот на пишување на извештајов е во нацрт-верзија, се очекува да биде усвоена од 
Владата на Република Македонија на почетокот на 2017 год. Стратегијата се заснова на јасно 
утврдување на главните предизвици на образовниот сектор, со што се осигурува нејзината 
релевантност преку внимателно дефинирање на приоритетните области кои треба да се 
засегнат во рамките на временскиот период до 2020 година. Истовремено, со цел да се 
исполни критериумот за кредибилност, во Стратегијата се вклучени само оние мерки кои 
можат реалистично да се спроведат во планираниот период и истите се поддржани од 
Акциски план кој вклучува трошоци и извори на финансирање. Сепак, Стратегијата предлага 
и подолгорочни цели кои можат да се земат предвид кога ќе се програмираат следните фази 
на развој на образованието во земјата. Документот опфаќа шест главни столбови на 
образовниот систем - предучилишно образование; основно образование; средно 
образование; стручно образование и обука; високо образование и истражување; и 
неформално образование и образование за возрасни. 
 Двата документа иако се независни еден од друг имаат третман врз условите за 
учење и подигнување на компетенциите на работната сила. 
 Покрај стратешките документи во 2016 година во Република Македонија се започна 
со реализација на повеќе проекти како што се: 

 „Јакнење на доживотното учење преку модернизација на стручното образование и обука 
и образованието на возрасни“, проект кој претставува поддршка во развојот на тригодиш-
ното стручно образование и образованието на возрасните. 

 „Развој на вештини и иновации“, проект кој претставува поддршка во развојот на 
четиригодишното стручно образование. 

 „Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на националната 
рамка на квалификации“, проект кој претставува поддршка на развојот на рамката на 
квалификации во република Македонија. 

 Развој на постсредното образование. 
Сите овие проекти на различни начини треба да придонесат во развојот на условите  

за учење, како во формалното образование така и во неформалното образование.  
 Во рамките на проектот „Јакнење на доживотното учење преку модернизација на 
средното стручно образование и обука“ одржани се четиридневни обуки за наставниците од 
стручните училишта во Р. Македонија (опфатени теми „Принципи на подучување, учење и 
оценување во стручното образование“, „Планирање на учењето според потребите на 
учениците и мотивирање на учениците за учење“, наставниците определуваа резултати од 
учење на една содржина за наставен час по слободен избор и завршната сесија опфаќаше 
дефинирање критериуми за оценување на резултатите од учење). 
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 Реализирани се различни обуки, советодавни и консултативни средби со наставниците 
од страна на БРО и ЦСОО, продуцирани се учебници, прирачници, упатства и различни 
едукативни помагала, доделени се награди и стипендии за учениците, во некои училишта 
осовремени се условите со различни технички помагала и опрема, воведени се едукативни 
технички помагала, асистивни технологии и сл. 
 Покрај она што е направено, потребни се подобрувања на условите за учење што би 
требало да се направат во наредниот период од причина што:  

 се забележуваат значителни недостатоци во знаењата на наставниците за современите 
технологии поврзани со наставните предмети, а таа состојба дополнително ја 
усложнуваат и ниската мотивираност на наставниците и недоволно развиениот систем за 
стручно усовршување и напредување во кариерата. Особено поради тие причини 
превладува традиционалниот приод кон водењето на образовниот процес; постојниот 
механизам за надворешно тестирање на наставниците е неделотворен; 

 голем број директори на училишта за СОО не го достигнуваат потребното професионално 
ниво за таа функција, што негативно влијае врз делотворноста на установите за СОО, од 
кои повеќето не се целосно екипирани со стручни и помошни служби (на пр. 
администратор за ИКТ, советник за кариера итн.); 

 недоволно ниво на претприемачко учење; 

 капацитетите на системот на СОО за обезбедување инклузивно образование се мошне 
ограничени;69 

 постои голема диспропорција помеѓу училиштата, така што имаме училишта во кои се 
реализираат повеќе од три струки, има голем број ученици (согласно со Законот за средно 
образование бројот на ученици во паралелка 34 е висок, иако со посебни одобрувања се 
овозможува реализирање на настава и со помали паралелки) и несоодветни услови за 
работа, а од друга страна пак постојат училишта во кои се реализира само една струка и 
со многу помал број паралелки и подобри услови за реализација на програмите; 

 постојат училишта кои се жалат дека не можат да воспостават соработка со работодавачи 
од причина што такви во регионот каде егзистира училиштето нема или многу малку има 
работодавачи; 

 опремата која постои во средните стручни училишта е набавувана парцијално при што не 
постои нејзина унифицираност и типизираност, опремата е со висока стапка на старост и 
искористеност при што повеќе од 50% од целокупната опрема е со старост и искорис-
теност над 30 години. Во одредени струки и училишта сè уште егзистира опрема која е 
стара дури и 60 години; 

 користењето на ИКТ во наставата сè уште не е на задоволително ниво. Ваквата опрема 
која е во употреба во училиштата е повеќе од пет години експлоатирана што за оваа 
категорија на опрема е висок степен на искористување; 

 училиштата немаат доволно финансиски средства, а немаат ниту стратегии за 
репрограмирање и обновување на опремата; 

 голем дел од училишните згради (скоро ¼) се постари од 50 години, постои потреба од 
обновување на објектите и просториите, училиштата имаат проблеми со загревањето на 
просториите, училиштата работат во не енергетски ефикасни услови, опремата и 
литературата која ја поседуваат е застарена и несоодветна;70 

 постои недостаток од обучени наставници кои би реализирале настава базирана на 
резултати од учење; 

 во образованието на возрасните главен недостаток на поголемиот дел од обучувачите е 
андрагошката подготовка, која се имаат стекнато со истата мал број лица иако е 
предвидена согласно со Законот за образование на возраните. 

                                                 
69 МОН, Сеопфатна Стратегија за образованието за 2016-2020 год. и акциски план, Прв нацрт. 
70 Проект-Модернизација на техничкото образование во РМ, Структурна и функционална анализа на техничкото 
  образование, работна верзија, 2016 год. 
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Г.2.2. Учење преку работа 
 

 Министерството за образование и наука преку проектот „Развој на вештини и иновации“ 
започна со реализација на програмата - грантови за поддршка на заеднички проекти помеѓу 
средните стручни училишта и компаниите во насока на подобрување на практичната обука  
на учениците и нивните вештини за вработување. Главната цел на оваа програма е да се 
зголеми вработливоста на учениците од средното стручно образование, согласно со 
потребите на малите, средните и големите компании, како и зголемување на квалитетот на 
практичната обука преку обезбедување финансиска поддршка за спроведување различни 
модели на соработка на стручните училишта со компаниите. Поконкретно, целта е да се 
зголеми бројот на ученици кои преку реализација на високо квалитетна практична обука ќе се 
здобијат со технички и социоекономски вештини (вклучувајќи и вештини за 
претприемништво), заради подобра подготвеност и зголемени можности за вработување по 
завршување на стручното образование. 
 Грантовите се наменети за различни модели на соработка: 
-учење преку работа засновано на стекнување компетенции и знаења на работно место 
(воспоставување училишна компанија во стручно училиште креирана на бизнис водство и 
менторство (бизнис менторски однос), вклучување на учениците во курсеви за обука кај 
работодавачите и сместување на учениците за практична обука во компаниите); 
-учење поврзано со работа со цел да се идентификуваат знаења, вештини и искуства коишто 
корелираат со потребите на светот на работата (воспоставување учење кое е засновано на 
специфични курсеви од помал обем и воспоставување летни кампови за учење од страна на 
релевантните чинители). 
 
 Голем придонес Република Македонија во подобрување на можностите за вработу-
вање на младите на возраст од 15 до 29 години имаше со реализација на програмата „Учење 
преку работа“ која се реализираше во рамките на проектот на УСАИД - вештините за 
вработување на младите (ЈЕС). Програмата беше компатибилна со формите на практична 
обука кои постојат во средното стручно образование. Во рамките на програмата беа развиени 
различни форми на учење преку работа како што се: посета на компанија, набљудување на 
работно место, работа на работно место и самовработување. Во рамките на оваа програма 
беа развиени и програми за обука на ментори од компании за работа со ученици по која се 
обучени 171 ментор од различни компании и обука на наставници во компании по која се 
обучени 53 наставници. 
 
 Во следната табела е прикажан бројот на обучени наставници за УПР во текот на 
извештајниот период и бројот на учениците кои имаа корист од програмата. 
 

Табела 6. Опфат на обучени наставници и ученици во УПР  
 

Година Обучени наставници 

2014 41 

2015 102 (наставници обучени за реализација на инклузивна УПР) 

2016 13 (наставници обучени од специјални училишта за 
реализација на УПР) 

Учебна 2014/15 година 777 ученици ја реализирале програмата 

 
 Сите релевантни документи кои се изработени во извештајниот период како што се: 
Сеопфатната стратегија за образованието за 2016-2020 година и акциски план – драфт- 
верзија, Концепт за модернизација на техничкото образование – драфт-верзија, го третираат 
Учењето преку работа со заложба за подобрено учење преку работа во сите форми, како за 
ученици така и за возрасни и давање посебно место и улога во образовниот систем. 
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 Во образованието на возрасните учењето базирано на работа во стручното образова-
ние и обука е овозможено со моделот на посебната програма за образование на возрасните. 
Имено при самото креирање на програмата од страна на поднесувачот, потребно е да се 
наведе вкупниот број на часови за теоретскиот дел од наставата, вкупниот број на часови за 
практичниот дел од наставата и вкупниот број на часови за оценување. Истовремено бројот 
на наведените часови се пресметува во проценти. Теоретскиот дел од наставата најчесто 
изнесува до 30%, оценувањето до 10%. Останатиот дел од 70% е за реализација на практич-
ниот дел од посебната програма. Поголемиот дел од досегашните верифицирани провајдери 
за образование на возрасните,  практичниот дел од посебните програми го реализираат во  
реални услови, на самото работно место. Мал дел од провајдерите чии програми го 
овозможуваат тоа, практичниот дел го реализиараат во виртуелни компании, опремени  
работилници, кабинети и лаборатории.71  
 Имајќи ја предвид општата состојба во земјата, најдобар модел за реализација на 
учењето преку работа во формалното образование би бил комбиниран модел. Овој модел би 
претставувал синтеза на: практична обука на учениците во опремени училишни работилници 
и лаборатории, учење преку работа реализирано во реални или виртуелни компании на 
стручните училишта и учење преку работа во компании. 
 Во неформалното образование најцелисходно би било учењето преку работа да се 
реализира во компаниите, со тоа што и овде во севкупната реализација на програмите за 
обука не би требало да се исклучи можноста за партнерска реализација меѓу давателите на 
образовни услуги и компаниите.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 МОН, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 
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Г.3. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ 
 

 Покрај добро мотивирани и квалитетни наставници, квалитетот во СОО бара 
воспоставување систем за осигурувањето на квалитет кој подразбира одржлив мониторинг и 
евалуациски систем базиран на процесите и излезите во СОО, кој ќе врши оценка на 
состојбите во СОО, влијанието на новите програми врз учениците, врз пазарот на труд и врз 
високото образование, навремено ќе ги регистрира и навреме ќе одговара на повратните 
сигнали што ги праќаат корисниците на СОО - учениците, вработувачите, универзитетите, 
училиштата и другите заинтересирани страни. 

Во системот на квалификации обезбедувањето на квалитет се врши преку 
верификација на наставните програми и акредитација на институциите за образование и 
обука од страна на МОН, самоевалуација на институцијата и интегрална евалуација на 
целиот процес во институцијата (7 поглавја: Наставни планови и програми, достигнувањата 
на ученикот, учење и настава, поддршка на ученикот, училишната клима, ресурси и 
управување и администрација) од страна на Државниот просветен инспекторат, интерно 
оценување, екстерно оценување спроведено од Државниот испитен центар и стекнување 
јавен документ за квалификацијата, како и стручен испит на наставниците.72 

Квалитетот на наставниците и обучувачите се обезбедува преку континуирана обука 
на наставниците планирана и организирана од страна на Бирото за развој на образованието, 
стручна обука на наставниците која се врши согласно со годишниот план за работа на 
училиштата и дополнителна обука во согласност со индивидуалните потреби за 
професионално усовршување на наставниците од страна на акредитирани провајдери.73  

Во системот на стручно образование и обука (вклучувајќи ги и приватните даватели на 
услуги) обезбедувањето на квалитет се врши преку верификација на посебните програми за 
образование на возрасни од страна на Центарот за образование на возрасни, акредитација 
на институциите од страна на МОН, анализа на Годишни извештаи на институциите и 
мониторинг на самото место на спроведување посебни програми од страна на Центарот за 
образование на возрасни, надзор и интегрална евалуација на јавните отворени универзитети 
за доживотно учење (отворени граѓански универзитети) од страна на ДПИ.74 

Контролата на квалитетот во СОО се спроведува интерно (самоевалуација) и екстерно 
(интегрална евалуација). Самоевалуацијата, како редовна практика за дефинирање на 
развојните правци на установите за ССО, сè уште не е заживеана и служи и се спроведува 
само како дел од интегралната евалуација. 

 Екстерната контрола на квалитетот е дефинирана со спроведување на екстерната 
интегрална евалуација од страна на Државниот просветен инспекторат кој врши 
надзор/контрола на квалитетот во СОО врз основа на изработените индикатори за квалитет 
на работата на училиштата. За жал, еден дел од дефинираните индикатори за квалитет не 
се соодветни за СОО, премногу се општи и малку комуницираат со европската референтна 
рамка за квалитет во СОО.75 

Друг елемент на вреднување квалитет во образованието е оценување на наставници 
преку екстерното оценување на учениците. На крајот на учебната година, сите ученици од 
средното образование полагаат екстерно-водено тестирање по електронски пат во два 
случајно одбрани предмети. Оценките кои учениците ги добиваат се внесуваат во годишното 
свидетелство. Покрај ова, врз основа на резултатите од екстерното тестирање на учениците, 
се оценува објективноста и професионалноста на наставникот, и тоа преку споредување на 
резултатите од екстерното тестирање со завршната оценка на ученикот по соодветниот 
предмет.  

                                                 
72 МОН, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 
73 Исто 
74 Исто  
75 МОН, Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотно учење 2013-2020 година, со акциски план, 
„Подобри вештини за подобро утре“ Усвоена  05/2013 година, поддржана од ЕТФ 
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Оценката која ученикот ја добил од наставникот и онаа од екстерното тестирање треба 
да бидат идентични, со дозволено отстапување плус или минус една оценка. За секој 
наставник се собира збирното отстапување, а Државниот испитен центар изготвува ранг-
листа за отстапувањето на сите наставници во државата. Регулативите предвидуваат врз 
основа на ранг-листата, на 20% од наставниците кај кои има најмали отстапувања во 
добиените показатели, да може да им се зголеми платата за наредната година за 15%, а на 
20% од наставниците кај кои има најголеми отстапувања во добиените показатели, да може 
да им се намали платата за наредната година, како и да им се обезбеди соодветна стручна 
помош од Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука.  

Врз основа на наодите од самоевалуацијата, интегралната евалуација и екстерното 
оценување и тестирање, се поднесуваат писмени извештаи до целните институции и до 
министерството. Препораките содржани во извештаите значително варираат и во квалитет и 
во квантитет.76 

 

Покрај системот за контрола на квалитетот во СОО, во државата не постои систем за 
поддршка и/или систем за осигурување на квалитетот, кој прашањето за осигурување на 
квалитетот ќе го децентрализира и ќе подразбере активна партиципација на широк круг 
заинтересирани страни во процесот на зајакнување на квалитетот во СОО.  

Покрај системите за контрола/осигурување на квалитетот, централна улога во 
зајакнувањето на квалитетот во СОО има наставата и учењето и наставниците како носители 
на оваа активност. Процесот на консултации покажа дека квалитетот на СОО не е на задово-
лително ниво ниту од аспект на вработливоста и расположливите стручни компетенции на 
дипломираните, ниту од расположливите компетенции на младите за продолжување на 
образованието. Наставата и учењето во СОО покажуваат слабости, како во поглед на 
употребата на современи модели и стратегии за учење, опременост со нагледни средства, 
така и во поглед на начините на вреднување на постигнувањата на учениците. Процесот на 
консултации посочи дека наставниците во СОО најголема потреба од промени ја наоѓаат во: 
подобрување на практичната настава/соработка со бизнис сектор (57,57%), измена на 
наставните планови и програми (51,51%), промени во образовните профили (48,48%), 
подобрување на учебниците и опремата/дидактичките средства (48,48%) и зајакнување на 
училишниот буџет (45,45%).77 

Прашањето за учебниците е често нагласуван проблем во СОО. Премногу време се 
троши во расправиите колку и какви учебници се потребни во стручното образование. 
Преголемото фокусирање на учебникот е поврзано со непопустливата идеја дека наставата 
и учењето служат за реализација на содржините од учебниците наместо за развој на 
компетенциите на учениците. Без да се маргинализира важноста на учебникот, мора да се 
каже дека целноориентираната настава, базирана на резултатите од учењето, го смета 
учебникот само како еден од многуте извори за настава и учење. 

Системот за осигурување квалитет (ОК) кој треба да се воспостави во поддршка на 
подобрувањето на квалитетот на СОО како гаранција за вработливост и конкурентност, мора 
да почитува специфични барања и начела:  
- ОК треба да биде составен и интегрален дел од управувањето и развојот на давателите 

на услуги во СОО  и да поттикнува отчетност и транспарентност;  
- Политиките и процедурите за ОК треба да се хармонизирани со НРК и националниот 

систем за ECVET (Европскиот кредит систем во СОО) на национално ниво, и со EQARF 
(Европската референтна рамка за осигурување квалитет) на европско ниво, и правилно 
да ги третираат влезните, процесните и излезните димензии, со посебен акцент на 
резултатите и излезите, вклучително и дестинациите на завршените ученици.  

                                                 
76 МОН, Проект-Модернизација на техничкото образование во РМ, Структурна и функционална анализа на техничкото 
  образование, работна верзија, 2016 год. 
77 МОН, Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотно учење 2013-2020 година, со акциски план, 
„Подобри вештини за подобро утре“ Усвоена  05/2013 година, поддржана од ЕТФ 
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- Процедурите за ОК треба да ги обединат интерните и екстерните механизми и да делуваат 
како платформа за вклучување и оснажување на засегнатите страни. 

- Вклучување на Република Македонија во EQAVET мрежата.78 
 

Меѓу последните иновации воведени со цел подобрување на квалитетот во 
образованието, спаѓа и Законот за Академија за наставници кој се стреми да ги зајакне 
капацитетите на постојниот и идниот образовен кадар во предучилишно, основно и средно 
образование, да ги унапреди наставните програми за едукација на наставници и да воведе 
систем на континуирана обука, преку: 
- воведување систем за професионален и кариерен развој на наставниците преку прецизи-

рање на категории наставник-ментор и наставник-советник, придружен со зголемување на 
наставничката плата;  

- воведување систем на задолжително лиценцирање на наставниците;  

- воведување селекција на кандидатите за упис за наставници и обезбедување стипендии; 

-  воведување нов концепт за едукација и селекција на квалитетен менаџерски кадар преку 
обука и испит за директор, и задолжителна континуирана надградба. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 Исто 
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Г.4. РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ 
 

Г.4.1. Клучните компетенции во функција на резултатите од учење во ИВЕТ и ЦВЕТ 
 

 Во Законот за Националната рамка на квалификации (2013 и 2016), вештините за 
вработување се наречени Клучни компетенции и се дефинирани како: „збир на компетенции 
на одредено ниво, потребни за задоволување на личните, општествените и професионалните 
потреби на поединецот во процесот на доживотното учење. Постојат осум клучни компетен-
ции: комуникација на мајчиниот јазик, комуникација на странски јазик, математичко-техничка 
и научна компетенција, граѓанска свесност, информатичка технологија, претприемништво, 
учење како да се учи и културно изразување“. 

Покрај тоа, Националната рамка на квалификации наведува дека една од целите на 
МРК е „да ја промовира важноста“ на овие клучни компетенции, како и на професионалните/ 
техничките компетенции. 
 

Реформираното 4-годишно техничко образование мора да биде способно да го 
промовира развојот на 'пошироки' вештини и клучни компетенции кои во моментов се бараат 
на пазарот на труд. Евидентно е дека сегашната структура, како и наставните програми, 
процесот на предавање и учење и системот за оценување според кои е дизајнирано 4-
годишното техничко образование треба радикално да се реформираат ако неговата цел е да 
ги подготви младите луѓе да се соочат со постојните и идните предизвици на пазарот на труд 
во 21 век. Покрај реформирањето на наставните програми и оценувањето, оваа реформа 
треба да се заснова на нови пристапи во однос на трите клучни елементи: Општото 
образование, Стручното образование и Учењето преку работа и односот меѓу нив. 

Системот за техничко образование потребно е да испорача вистинска комбинација на 
вештини, вклучувајќи дигитални и трансверзални клучни компетенции, медиумска писменост 
и комуникација на странски јазик. Притоа, ТОО мора да се погрижи младите луѓе, кои го 
завршуваат образованието, да поседуваат вештини и компетенции потребни за да се направи 
брза и успешна транзиција кон вработување и/или продолжување на образованието.79 

 

Оценувањето на резултатите од постигнатоста на клучните компетенции во ИВЕТ се 
извршува интерно преку континуирано следење на напредувањето на учениците во текот на 
целиот процес на образование, при што резултатите се вреднуваат формативно и сумативно. 
На крајот на учебната година, сите ученици од средното образование полагаат екстерно-
водено тестирање по електорнси пат во два случајно одбрани предмети. Оценките кои 
учениците ги добиваат се внесуваат во годишното свидетелство. На крајот од своето 
образование на учениците кои се одлучиле да не полагаат државна матура им се врши 
проверка на постигнатите резултати преку интерна реализација на завршен испит. Покрај 
интерно оценување се врши и екстерно вреднување на резултатите од учењето преку 
реализација на државната матура која предвидува проверка на резултатите по три предмети: 
мајчин јазик, англиски јазик или математика и еден предмет по избор од листата на предмети 
за државна матура. Надлежна институција за спроведување на државната матура е ДИЦ.  

  Во неформалното образование вреднувањето на резултатите го врши хетерогена 
комисија со претставници од провајдерот, работодавачите и образованието. 
 Сигурно дека во наредниот период ќе биде потребно да се отворат можности и наста-
нат промени во оценувањето на резултатите во СОО, а со самото тоа и во оценувањето на 
резултатите на клучните компетенции. Прво, од причина што Република Македонија се 
одлучи наредните квалификации, а со самото тоа и програмите да бидат развивани врз 
основа на резултати од учење и второ, со воведување и зголемување на „учењето преку 
работа“ во потсистемот на стручното образование и обука неминовно ќе биде интегрирање 
на работодавачите во следењето, евидентирањето и оценувањето на резултатите од учење. 

                                                 
79 МОН, Проект за развој на вештини и поддршка на иновации (SDISP), Концепт за модернизација на техничкото 
образование, работна верзија, Скопје, 2016 г. 
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 Исто така, посебен акцент треба да се стави на промените во однос на претприемниш-
твото, од причина што не може државата да биде задоволна со податокот дека од вкупниот 
број вработени лица само 13,8% припаѓаат во категоријата на самовработени. Не треба да 
се гледа на претприемништвото како посебна дисциплина на изучување, туку тоа треба да 
биде интегрирано и да биде составен дел на наставните предмети - тематските целини кои 
се изучуваат во рамките на образовните профили.        

Ваква заложба провејува и во Стратегијата за претприемничко учење 2014 – 2020 год. 
на Република Македонија во која се вели „Сега, повеќе од кога и да е ни требаат иновации, 
нови решенија, креативни пристапи и нови начини на работење“.  
 
 Во текот на извештајниот период во контекст на ова прашање вредно е да се напоменат 
одредени показатели кои го манифестираат прогресот во земјата. 
 - Во рамките на ЈЕС проектот заедно со ЦСОО беше развиена програмата Подготовка 
за вработување и работа. Истата беше модуларно дизајнирана и структурирана од модулите: 
личен развој, соодветно однесување на работно место, комуникациски вештини, тимска 
работа и лидерство, вештини за барање работа, безбедност, права и обврски на работа, и 
финансиски вештини.  

Во следната табела е прикажан бројот на обучени наставници за ПВР во текот на 
извештајниот период и бројот на учениците кои имаа корист од програмата. 
 

Табела 7. Опфат на обучени наставници и ученици во ПВР  
 

Година Обучени наставници 

2014 172 (Од нив 109 наставници обучени за реализација на 
инклузивна ПВР) 

2015 66 (Од нив 26 наставници обучени за реализација на  
инклузивна ПВР) 

2016 43 

Учебна 2014/15 година 1341 ученици ја реализирале програмата 

 
- Во 2014 и 2015 година беше организиран Државниот натпревар за најдобар бизнис 

план за средните училишта и најдобрите од нив беа наградени. 
 

 - Континуирано, во народна техника секоја година се организираат натпревари во 
различни дисциплини, со што се стимулира иновативен дух на младата популација. 
 

 - На крајот од 2015 година издадена е брошура „Како да се учи претприемништвото“ 
со поддршка на експерти од Велика Британија. 
 - За успешно спроведување на проверени и подобрување на наставните програми, 
БРО организира обуки за наставниците во средните училишта, при што во 2015 година 
реализирани се:  

 „претприемачко учење - современи трендови“ - 200 наставници; 

 „спроведување на содржините од наставната програма по предметот бизнис и 
претприемништво за 4-та година во средното образование“ - 93 наставници; 

 „спроведување на содржините од наставната програма по предметот иновации и 
претприемништво за 1, 2 и 3-та година во средното образование“ - 141 наставници; 

 

- Промовирање на претприемништвото и претприемничкото учење на сите нивоа во 
 земјата („Добра идеја“ – ТВ-емисија, настани: претприемач на годината, светска недела на 
претприемништвото, претприемништво на жените и др.). 
 

 -Министерството за економија организира државен натпревар за изработка на бизнис 
план за студенти / дипломирани студенти „Биди перспективен започни свој бизнис“. 
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Г.4.2. Македонската рамка на квалификации во функција на резултатите од учење во 
ИВЕТ и ЦВЕТ 
 

 Во 2013 година усвоена е Националната рамка за квалификации за доживотно учење 
и донесен е Закон за национална рамка за квалификации („Сл. Весник на РМ“ бр. 137/2013).  
 На 34-та Седница на Советодавната група за Европска рамка на квалификации која се 
одржа од 3 до 4 февруари 2016 година во зградата van Maerland во Брисел, Република 
Македонија успешно го презентираше и одбрани Извештајот за поврзување на Македонската 
рамка на квалификации со Европската рамка на квалификации. 
 Македонската рамка на квалификации (МРК) е задолжителен национален стандард со 
кој се уредува стекнувањето и користењето на квалификациите во Република Македонија и 
инструмент за воспоставување систем на квалификации стекнати во Република Македонија 
со кои се даваат основите за прегледност, пристап, проодност, стекнување и квалитет на 
квалификациите. 

Во реформираните квалификациии за тригодишно стручно образование (13), квали-
фикациите се  дефинирани врз основа на резултатите од учење и истите се ставени во  НРК. 
Останатите програми (квалификации) во стручното образование и обука (3-годишно и 4- 
годишно стручно образование) се дефинирани врз основа на образовни цели и очекувани 
резултати на учење за секоја тематска целина. Истите условно се вклучени во НРК. Започнат 
е процес на нивно редизајнирање врз основа на резултати од учење кој треба во наредните 
години да се реализира, а особено што во Република Македонија во 2016 год. започнаа 
проекти за реформирање на средното стручно образование. 

Највисоко тело во Националната рамка на квалификации е Националниот одбор за 
Македонска рамка за квалификации, а Министерството за образование и наука има 
административна улога и го следи процесот. Работодавачите и социјалните парнери се 
вклучени во целиот процес на имплементација на НРК преку изготвување на стандардите на 
занимања, наставните програми во формалното образование и посебните програми во 
неформалното образование. Преку нивните претставници, тие учествуваат во највисокото 
тело Националниот одбор за МРК и во Секторските комисии за квалификации (кои се во 
постапка на формирање) и ќе вршат анализа на потребата од донесување нови 
квалификации или редизајнирање на старите, согласно со потребите на пазарот на труд. 

Учеството на работодавачите во Националниот одбор за МРК  и  Секторските комисии 
за квалификации чија постапка на формирање е во тек ќе вршат анализа на потребата од 
донесување нови квалификации или редизајнирање на старите, согласно со потребите на 
пазарот на труд. 

Во моментот тие учествуваат во дизајнирањето на наставните програми и стандардите 
за занимања. 

 
Во 2016 година во Република Македонија започна проектот „Понатамошно 

подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка за квалифи-
кации – МК 13 ИПА СО 02 15, како поддршка на процесот за натамошно унапредување на 
системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации. 

Проектот се состои од три компоненти: 
1. Подобрување или усогласување на релевантното законодавство во однос на НРК; 
2. Зајакнување на институционалните капацитети за воведување на НРК; 
3. Процес на развој на квалификациите за НРК. 
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Д. УПРАВУВАЊЕ И ПРАКТИКИ НА ПОЛИТИКАТА ВО СИСТЕМОТ НА СТРУЧНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 
Д.1. АЖУРИРАЊЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ (АРАНЖМАНИТЕ) ЗА УПРАВУВАЊЕ 
 

Д.1.1. Институционална поставеност - промени во распределбата на функции и 
одговорности од Торино процес - 2014 година 
 

 Главните чинители во областа на стручното образование се: Министерството за 
образование и наука, Центарот за стручно образование и обука, Советот за стручно 
образование и обука, Бирото за развој на образованието, Државниот испитен центар, 
Државниот просветен инспекторат, Центарот за образование на возрасни, Советот за 
образование на возрасни, локалната самоуправа, бизнис секторот, коморите, асоцијациите и 
агенциите, стручните училишта итн. 
 Нема останато значајни промени во распределбата на надлежностите, функциите и 
одговорностите со кои се регулира потсистемот на стручното образование и обука од 
претходниот круг на Торино процесот – 2014 година. 
  
Д.1.2. Автономија на провајдерите за стручно образование и обука 
 

 Автономијата на провајдерите за стручно образование и обука е различна во 
формалното образование во однос неформалното образование.  
 Во формалното образование главни провајдери се средните стручни училишта. Тие 
имаат можност да поднесат иницијативи за дизајнирање и воведување во образовниот 
систем нови образовни профили, односно програми. Државата има пропишано процедури кои 
го регулираат процесот од иницијатива до изработка на нови програми, верификување на 
истите и акредитирање на провајдери - стручни училишта кои можат да ги реализираат 
програмите, согласно со пропишани стандарди за исполнетост на условите за реализација. 
Со добивањето на акредитацијата за реализација на програми од одреден профил, стручното 
училиште има можност да ја креира уписната политика, да го планира кадарот и средствата 
потребни за реализација на програмите. Програмите кои се донесени на национално ниво од 
страна на министерот за образование и наука имаат одредени лимитирачки фактори во однос 
на давање целосна автономија во нивното имплементирање. Но, имајќи предвид дека тие се 
финансирани од државата, дека човечкиот капитал кој треба да обезбеди и осигура квалитет 
како од институциите, така и од училиштата не е на потребното ниво на педагошко-
дидактичка оспособеност, ваквата поставеност е до некаде и оправдана. 
 Развивањето на процесот на децентрализација во образовната сфера имплицира и 
делумна автономија на средното стручно образование во Република Македонија. 
Образовните институции имаат можност да остваруваат продлабочена соработка во 
различни сегменти со локалната заедница, што би довело до зголемување на квалитетот на 
планирањето и реализацијата на наставниот процес, како и можност за алтернативни извори 
на финансирање и можност за вработување на компетентен професионален кадар. Од друга 
страна, секоја воспитно-образовна институција има одговорност кон сите чинители инволви-
рани во процесот на стручно образование во однос на квалитетот на образовните услуги кои 
се нудат, резултатите од учењето кои се постигнуваат итн. 
 Во областа на образованието на возрасните степенот на автономија на провајдерите 
е на повисоко ниво за разлика од стручните училиштата. Провајдерите слободно ја креираат 
посебната програма, одлучуваат за потребните финансиски средства за реализација на 
истата и слободно ангажират обучувачи. Ограничувањата во автономијата на провајдерите 
се подзаконските акти со кои се регулира соодветноста во образованието, андрагошката 
неподготвеност на обучувачите, неискуството на работно место и вештините за реализација 
на посебната прогрма за образование на возрасните.80 

                                                 
80 МОН, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 
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Д.2. ПРОЦЕНКА НА ПРОЦЕДУРИТЕ (АРАНЖМАНИТЕ) ЗА УПРАВУВАЊЕ НА 
       ВЛАДИНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
 
 Постои координација меѓу државните актери во дефинирањето и спроведувањето на 
визијата и политиките на стручното образование и обука. Секако дека во одредени сегменти 
и за одредени активности е посилно изразена, додека во некои сегменти и активности е 
послабо изразена. 
 
 Во контекст на добра координација меѓу државните актери, Република Македонија има 
многу примери, но би ги издвоиле следниве: 

Пример 1: во Република Македонија, наставниците имаат законска обврска континуи-
рано стручно да се усовршуваат. Врз основа на Законот за средно образование, министерот 
за образование и наука (МОН),  во соработка со Бирото за развој на образованието (БРО), 
Центарот за стручно образование и обука (ЦСОО) и Државниот испитен центар (ДИЦ) донесува 
Годишна програма за професионално усовршување и напредување на наставниците. 
Училиштата имаат обврска да подготват планови за професионален развој кои произлегуваат 
од самоевалуацијата на училиштето и врз основа на Развојниот план на училиштето. 

Пример 2: при изработка на стандард на занимање, од покренување на иницијатива каде 
како иницијатори може да се јават: соодветните комори, министерствата, здруженијата на 
работодавачи, образовните установи, ЗЕЛС, синдикатот или други правни лица, па до изработка 
и усвојување на стандардот вклучени се повеќе актери како: ЦСОО, Советот за стручно 
образование, МОН и МТСП. Сите во рамките на своите надлежности даваат придонес во 
продукцијата на нов или ревизија на постоечки стандард на занимање. 

Пример 3: во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги 
на пазарот на трудот на Министерството за труд и социјална политика (МТСП), секоја 
предвидена програма и мерка во нивната разработка содржат надлежни институции кои се 
одговорни за реализација и координација. Така, секоја институција во согласност со своите 
надлежности дава придонес во реализацијата на одредената програма. 

  
 Сепак, анализите покажуваат дека постои делумна неконзистентност и преклопување 

на надлежностите на различните тела и институции кои делуваат во стручното образование 
и обука. Најчесто, измените во законските регулативи не се проследени со навремени измени 
во подзаконските акти, особено оние кои ги регулираат надлежностите и одговорностите на 
државно, локално и училишно ниво, со што се создаваат противречности и недоследности во 
реализацијата на законските одредби и бавност на интервенциите.81 

Разјаснување на институционалните надлежности и на интеракцијата поврзана со 
политиките во стручното образование и обука е од клучна важност за подобрување на 
соработката меѓу клучните тела и нивната отчетност. Се препорачува консолидација на 
институционалната поставеност врз основа на соодветна анализа на правната основа и 
претходна оценка на импактот.82 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81 МОН, Проект-Модернизација на техничкото образование во РМ, Структурна и функционална анализа на техничкото 
  образование, работна верзија, 2016 год. 
82 Исто 
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Д.3. ВКЛУЧУВАЊЕ НА НЕДРЖАВНИ АКТЕРИ 
 

Д.3.1. Учество и придонес на недржавните актери 
 

 Учеството на бизнис секторот во управувањето и донесувањето на одлуки во средните 
стручни училишта и во процесите на осигурување на квалитет треба да се издигне на 
повисоко ниво со примена на легислативни мерки и примена на нови модели и механизми на 
соработка. Статусот на бизнис секторот, како заинтересирана страна, треба да се движи во 
насока на партнери во стручното образование. Неопходно е понатамошно засилување на 
правната рамка и механизмите за имплементација и ефектуирање на стимулации за 
партнерства на сите нивоа заради обезбедување ефективни врски меѓу училиштата, 
учениците и работодавачите и очекуваното минимизирање на несоодветноста на квалифи-
кациите и вештините кои мошне неповолно влијаат врз амбиентот за вработување во земјата.  

За унапредување на стручното образование во Република Македонија особено важно 
е да се интензивира социјалниот дијалог во процесите на управување со СО. Улогата на 
заинтересираните страни која доминантно е поставена во реализација и користењето на 
резултатите од функционирањето на системот на СОО треба да се надгради и со нивно 
учество во донесување на политиките и управувањето во стручното образование и обука. 

Не може да се даде генерална оценка дали учеството и придонесот на недржавните 
актери (социјалните партнери, работодавачите, граѓанското општество, организациите на 
наставници и ученици и сл.) во управувањето на стручното образование и обука и 
обликувањето на политиките во стручното образование и обука е редовно и формализирано 
или е неформално и ад-хок. Во многу случаи учеството и придонесот на недржавните актери 
е редовно и формализирано како што е: учеството во управните одбори на институциите 
(ЦСОО, ЦОВ, ДИЦ и сл.), учество во Советот за стручно образование, учество во училишните 
одбори на средните стручни училишта, учество во советите на родители кои функционираат 
во училиштата, учество во изработка на стратешки, концепциски и програмски документи и 
др. Но, има случаи кога нивното учество е од неформален карактер и ад-хок. Тоа се главно 
иницијативи за одредени обуки, реализација на одредени проекти, анализи, иницијативи за 
задоволување на одредени барања и сл. Ваквите ад-хок иницијативи може да имаат 
позитивен и прогресивен карактер, но често пати се случува и спротивното и најчесто од 
причина на непознавање на образованиети, а посебно на стручното образование и обука.  

 
  
Д.3.2. Секторска активност и атрактивност  
 

 Анализата на струките во техничкото образование покажува извесни поместувања во 
поглед на нивната атрактивност. Во Графиконот Г.6 може да се види дека најголем број 
ученици има во економско-правната и трговска струка, здравствената и електротехничката, 
додека помал е бројот во машинската, графичката, геолошко-рударско-металуршката, 
шумарско-дрвопреработувачката, лични услуги и градежно-геодетската.  

Ова не мора да значи дека едните се поатрактивни од другите струки. Ова може да се 
должи и на бројот на училиштата кои реализираат одредена струка. Така на пример, во 
училишната мрежа најмногу е застапена машинската струка и нуди поголем број слободни 
места за запишување. Ако на ова се додаде дека често учениците не можат да се запишат и 
поради исполнетост на квотата за упис во другите училишта,  како и ограниченоста во изборот 
на училиштето од страна на младите во места каде постои само едно училиште, тогаш е  
логично да има голем број запишани на струки кои не се вистински одраз на интересот на 
учениците.83 
 

                                                 
83 МОН, Проект „Модернизација на техничкото образование во РМ, Структурна и функционална анализа на техничкото 
  образование“, работна верзија, 2016 год. 
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Г6:  Ученици во техничките училишта според струки и период 
 

Во образованието на возрасните, по последните две години, најголемиот број посебни 
програми на верифицираните установи институции се од секторот лични услуги. Исто така, 
голем број се прогрми од машинската, градежната и угостителско-туристичката струка.84  
 

 Во зависност од карактеристиките на работата, односно од карактеристиките на 
сродноста на образовните барања, сите квалификации во стручното образование и обука, 
заклучно со Vб ниво од Националната рамка на квалификации, се распоредени во 16 
(шеснаесет) сектори: 

 

Табела 8. Сектори на квалификации во стручното образование според Законот за НРК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Најголема проактивност последната година имаат покажано секторот за угостителство 
и туризам и секторот за електротехника посебно во доменот на информатичко компјутерската 
технологија. 

                                                 
84 МОН, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 

01 Геологија, рударство и металургија 

02 Градежништво и геодезија 

03 Графичарство  

04 Економија, право и трговија  

05 Електротехника  

06 Здравство и социјална заштита 

07 Земјоделство, рибарство и ветеринарство 

08 Лични услуги  

09 Mашинство 

10 Сообраќај,транспорт и складирање 

11 Текстил, кожа и слични производи 

12 Угостителство и туризам 

13 Хемија и технологија 

14 Шумарство и обработка на дрво 

15 Спорт и рекреација 

16 Уметност 

0 5 10 15 20 25 30

Земјоделска-ветеринарна

Шумарско-дрвопреработувачка

Геолошко-рударска и металуршка

Текстилно-кожарска

Градежно-геодетска

Економско-правна и трговска

Машинска

Електротехничка

Хемиско-технолошка

Графичка

Лични услуги

Сообраќајна

Угостителско-туристичка

Здравствена

2007

2015
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Д.4. СОРАБОТКА МЕЃУ НАЦИОНАЛНИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ НИВОА НА ВЛАСТ 
 

Успешноста на стручното образование и обука во голема мера зависи од развивањето 
и негувањето на колаборативниот пристап на сите чинители: бизнис секторот, локалната 
самоуправа, образовните институции, наставниците, учениците и родителите. 

 Колаборативниот пристап подразбира соработка при креирањето на курикулумот, 
изведувањето на образовниот процес и стекнувањето стручни компетенции, професионал-
ниот развој на наставниот кадар, како и креирање полесен пристап на учениците до работно 
место.  

Остварена соработка заснована на колаборативен пристап на национално, регионал-
но, локално и секторско ниво е тешко остварлива, особено што сè уште држвата не е влезена 
во третата фаза на децентрализација, а имајќи го предвид изминатиот период на економска 
и политичка криза, како и проблемската состојба со бегалците. И покрај таквите состојби во 
кои егзистираше Република Македонија постоеше соработка, дијалог и координираност на 
различните нивоа со различен интензитет на успешност. 

Во таква констелација на нештата, тешко е остварливо партнерството и воспоставува-
ње и градење партнерски односи, а уште потешко воспоставувањето на јавно-приватно 
партнерство (ЈПП). 

Јавно-приватно партнерство во многу земји е клучен инструмент за реализација на 
приоритетните инфраструктурни проекти. ЈПП има големо значење поради: надминување на 
проблемот со недоволни буџетски средства за реализација на крупни проекти, настојувањето 
да се оствари поголема корист врз основа на користењето на знаењето (know-how) и 
методите на работа на приватниот сектор, и промената на улогата на јавниот сектор од 
директен учесник во субјект кој се јавува во улога на организатор, контролор и регулатор. ЈПП 
најчесто се остварува во обезбедувањето на различни видови јавни услуги и 
инфраструктурни проекти, како што се транспортот (патишта, железници, аеродроми), 
телекомуникациите, снабдувањето со вода за пиење и третманот на отпадните води, 
управувањето со отпад, здравството, објектите наменети за образование (училишта, 
интернати), социјалната заштита и заштитата на животната средина.85  

Јавното-приватно партнерство е во почетна фаза на воведување во Република Маке-
донија, а посебно во сферата на образованието. Секако дека наредниот период треба да 
донесе развој на ЈПП како еден од факторите за економскиот развој и за прогрес на земјата.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85 м-р. Лилјана Јоноски, Моделот на јавно-приватно партнерство реално остварлив и применлив, јули 2014 година 
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Д.5. ФИНАНСИРАЊЕ НА СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 
 

 Финансирањето на стручното образование и обука е една од најважните теми кои ги 
преокупираат сите заинтересирани страни. Министерството за образование и наука во 
најголема мерка ги покрива трошоците за финансирање во стручното образование, врз база 
на програмите за работа и годишниот буџет кој го одобрува Владата. Финансирањето на 
училиштата се одвива според методологијата за утврдување критериуми за распределба на 
блок-дотации за средно образование по општини и градот Скопје. Општините примаат блок- 
дотации од страна на Министерството за образование и наука кои генерално се употребуваат 
за плати, превоз на учениците, трошоци за струја и греење на објектите. Само мал дел од 
овие средства се наменети за развојни прашања. Дел од оперативните трошоци за 
материјали се покриваат од страна на самите училишта или од страна на општината.86 
 Основен извор за обезбедување средства за финансирање на училиштата е 
државниот буџет, а средствата, покрај од буџетот, може да се обезбедат и од единиците на 
локалната самоуправа и од други извори (донации, подароци, реални компании и друго) и 
истите задолжително наменски се користат. Добрата страна на овие механизми е можноста 
да се обезбеди дополнителен извор за училишните потреби. Тоа овозможува училиштата да 
се поотворени за реализација на образовни проекти чии финансиери, главно се меѓународни 
донатори. 
 Исто така, можен е влез на приватниот капитал во образованието, а се однесува на 
функционирање на приватните училишта и тоа преку: школарина на учениците во приватните 
училишта, донации, проектни активности, учество во различни програми и сл. 
 Главна карактеристика на системот на финансирањето е таа што издвојувањето за 
образованието недоволно ги покрива сите негови потреби, така на пример, средствата за 
стручно усовршување на наставниците се повеќе од симболични и постојано се намалуваат. 
Незадоволството на училиштата е фокусирано во недостаток на средства за развојни 
прашања, за опрема и потрошни материјали. 

Во услови на сè уште централизирано финансирање на средното образование, 
најголемиот дел од дополнителните средства за задоволување на потребите на училиштата 
и вработените се добиваат од страна на донаторите. 

Покрај финансирањето од буџетот на државата, стручните училишта можат да 
остварат и дополнителни средства преку проекти (најчесто реализирани од страна на 
меѓународни донатори) и посебни фондови од различни министерства во владата. Дел од 
училиштата остваруваат самофинансирачки активности (обуки за надворешни корисници, 
разновидни профитни услуги и пласман на производи). За жал, ваквите практики се реткост.  

Потребни се засилени напори за да се постигне разноликост на финансиските извори 
и шеми, и за да се развијат механизми за нивно користење „како модели на споделување на 
трошоци меѓу различните партнери во образовниот процес – државата, бизнис секторот и 
поединците, фондациите и здруженијата – при што јавното финансирање помага да се 
воспостави комплементарно финансирање од приватниот сектор“.87  

Потребно е да се овозможи повисок степен на финансиска автономија на училиштата 
со што тие би се поттикнале за иницирање и развивање на активности за генерирање 
дополнителни средства.  

Во контекст на пренесување на надлежностите на локално ниво, локалната 
самоуправа треба да се поттикне, а од своја страна и да биде заинтересирана, да обезбеди 
дополнителни ресурси да го поддржи локалниот развој на стручното образование, а 
компаниите „треба да ги зголемат инвестициите во иницијалното СОО имено преку 
инволвирање во алтернативни модели за обука, но и преку поддршка на училиштата со 
соодветна опрема“.  

                                                 
86 МОН, Проект-Модернизација на техничкото образование во РМ, Структурна и функционална анализа на техничкото 
  образование, работна верзија, 2016 год. 
87 Исто 
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Самите даватели на образовни услуги треба да се поттикнат и да се наградат за 
иницирање и развивање на активности за генерирање дополнителни средства, кои, освен 
што ќе обезбедат вработените да бидат наградени и мотивирани за дополнителниот напор, 
треба исто така да се искористат за подобрување на квалитетот и релевантноста на 
образованието и обуката која им се обезбедува на сите корисници ширум институцијата.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
88 Исто 
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3. РЕФЕРЕНЦИ И АНЕКСИ 

 

3.1. РЕФЕРЕНЦИ 
 
1. Агенција за вработување на Република Македонија, Годишен извештај за 2015 година, 

Скопје, 2016 година. 

2. Агенција за вработување на Република Македонија, Анализа на потреби од вештини на 
пазарот на трудот за периодот 2015 – 2016 година, Скопје, 2016 година. 

3. Агенција за вработување на Република Македонија, Пополнет прашалник за Торино 
процес, 2016-2017 год. 

4. Биро за развој на образованието, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 

5. VET Center of Macedonia, Policy Reporting Questionnaire 2016, Riga conclusions, Skopje, 
2016. 

6. Влада на Република Македонија, Фискална Стратегија на Република Македонија 2015-
2017, Скопје, октомври 2014. 

7. Влада на Република Македонија, Стратегија за конкурентност со акционен план на 
Република Македонија 2016-2020, Скопје, јануари 2016. 

8. Горгиев Роберт, магистерски труд, „Маркетинг во туристичкиот бизнис“, Меѓународен 
Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“, Скопје, 2016 година. 

9. Државен испитен центар, Пополнет прашалник за Торино процес, 2016-2017 год. 

10. Државен завод за статистика на Република Македонија, Основни и средни училишта на 
почетокот на учебната 2014/2015 година, Статистички преглед: Население и социјални 
статистики 2.4.15.06, Скопје, јуни 2015. 

11. Државен завод за статистика на Република Македонија, Основни и средни училишта на 
крајот на учебната 2014/2015 година, Статистички преглед: Население и социјални 
статистики број:2.4.16.06, Скопје, мај 2016 година. 

12. Државен завод за статистика на Република Македонија, Соопштение: Основни и средни 
училишта на крајот на учебната 2014/2015 година, број:2.1.16.06, Скопје, 2016 година. 

13. Државен завод за статистика на Република Македонија, Основни и средни училишта на 
почетокот на учебната 2015/2016 година, Статистички преглед: Население и социјални 
статистики 2.4.16.05, Скопје, мај 2016. 

14. Државен завод за статистика на Република Македонија, Запишани студенти во учебната 
2014/2015 година, Статистички преглед: Население и социјални статистики 2.4.15.18, 
Скопје, октомври 2015. 

15. Државен завод за статистика на Република Македонија, Дипломирани студенти, 2014 (прв, 
втор и трет циклус), Статистички преглед: Население и социјални статистики 2.4.15.23, 
Скопје, декември 2015. 

16. Државен завод за статистика на Република Македонија, Соопштение: Активно население 
во Република Македонија, Резултати од анкетата на работна сила, I тримесечје 2016 
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18. Државен завод за статистика на Република Македонија, Бруто-домашен производ, 2013, 
Статистички преглед: Национална економија и финансии 3.4.15.02, Скопје, октомври 2015. 
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19. Државен завод за статистика на Република Македонија, Брошура: „Подобри податоци-
подобар живот“, ISBN 978-608-227-205-4, изготвена со финансиска помош од Европската унија. 

20. Државен завод за статистика на Република Македонија, Месечен статистички извештај, 
LXV, бр. 04, 2016, ISSN 1857-7520, Скопје, 2016. 
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LXV, бр. 06, 2016, ISSN 1857-7520, Скопје, 2016. 
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2016, ISSN 1857 - 6761, Скопје, 2016. 

23. Државен завод за статистика на Република Македонија, Системот на образование во 
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Република Македонија“, 2016, ISSN 1857-6141, Скопје, 2016 год. 
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27. Европска комисија, Нацрт-национален стратегиски документ 2014-2020, Финансиска 
помош на ЕУ за Република Македонија, Ref. Ares (2013) 3786995 - 20/12/2013. 

28. Европска комисија, Известување од Комисијата до Европскиот парламент, Советот, 
Европскиот економско-социјален комитет и Комитетот на региони, Стратегија за 
проширување на ЕУ, работен превод, Брисел, 10.11.2015 COM (2015) 611 финален. 

29. ЕTF, Извештај „Торино процес 2014 година за Република Македонија“. 

30. ETF, Torino process 2014, a cross – country report, moving skills forward together trends, 
challenges and successes in vocational education and training in the ETF partner countries, 
Manuscript completed in April 2015. 

31. ETF, Torino process 2016-2017, National country report, Guidance on the outline and structure. 
Confirmed by the Torino Process national coordinators at their first meeting in February 2016 in 
Turin. 

32. ЕТФ (2010): Колаборативна евалуација на влијанието на реформираното четиригодишно 
средно стручно образование, Скопје. 

33. Закон за  средното образование, консолидиран текст, („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 
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3.2.1 ЛИСТА НА АНЕКСИ 
 

Шифра Индикатор Дел1 

А1 Шематски приказ на структурата на образовниот систем во Р.Македонија А, Г, Д 

А2 Структура на националниот образовен систем според ISCED класификација А, Г, Д 

А3 Статистички региони и општини во Република Македонија Б, В, Г 

TРП 16.01-А4 

TRP16.01-А5 

ТРП 16.01-А6 

ТРП 16.01-А7 

ТРП 16.01-А8 

 

 

 

 

Стапка на активност (возраст 20–64, 15–64 или 15+) според пол 

 

 

Б, В 

ТРП 16.02-А9 

ТРП 16.02-А10 

ТРП 16.02-А11 

ТРП 16.02-А12 

 

Стапка на вработеност (возраст 20–64) според пол 

 

Б, В 

ТРП 16.03-А13 

ТРП 16.03-А14 

ТРП 16.03-А15 

ТРП 16.03-А16 

 

Стапка на вработеност на дипломирани студенти (возраст 20–34) според пол 
и програмска ориентација  

 

Б, В 

ТРП 16.04-А17 

ТРП 16.04-А18 

ТРП 16.04-А19  

 

Стапка на невработеност (возраст 15–64 или 15+) според пол 

 

Б, В 

ТРП 16.05-А17 

ТРП 16.05-А20 

Стапка на невработеност кај младите (возраст 15–24) според пол Б, В 

ТРП 16.05-А21 

ТРП 16.05-А22 

Вработени според секторите на дејност и видот на сопственоста на деловните субјекти Б, В 

ТРП 16.06-А23 Сооднос на невработеност кај младите (возраст 15–24) според пол Б, В 

ТРП 16.07-А24 Учество во обука/доживотно учење (возраст 25–64) според пол В 

ТРП 16.08-А25 Терцијарно ниво на образование (возраст30–34) В 

ТРП 16.09-А26 

ТРП 16.09-А27 

Под постигнувања во читање, математика и наука (15 годишна возраст) 
според програмска ориентација 

Г 

ТРП 16.10-А28 Рано го напуштаат образованието и обуката (возраст18–24) според пол Б, В 

ТРП 16.11-А29 Лица коишто не се вклучени во вработеноста, образованието или обуката- 

  (возраст 15–24) според пол 

Б, В 

ТРП 16.12-А30 

ТРП 16.12-А31 

ТРП 16.12-А32 

Учениците во стручните програми (како процент од вкупниот број студенти 
во средно) според пол 

В 

ТРП 16.13-А33 Специјални средни училишта, паралелки, ученици и наставници според видот на 
спреченоста на учениците 

В, Г 

ТРП 16.14-А34 

ТРП 16.14-А35 

Ниво на образование на активната популација (возраст 25–64) Б 

ТРП 16.15-А36 Јавни расходи за образование (како процент од домашниот бруто-производ или 
како процент од вкупните јавни расходи) 

Б 

ТРП 16.16-А37 Вкупна популација Б 

ТРП 16.17-А38 Релативната големина на млада популација (возраст15–24) Б 
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ТРП 16.18.а-А39 

ТРП 16.18.а-А40 

ТРП 16.18.а-А41 

ТРП 16.18.а-А42 

 

Претприемачко учење 

 

Б 

ТРП 16.18.б-А41 Обука за жени претприемачи  Б 

ТРП 16.18.в-А41 

ТРП 16.18.в-А42 

Вештини за претприемаштво  Б 

ТРП 16.19-А43 Фреквенција на самовработување  Б 

ТРП 16.20-А44 Празнини во вештините Б 

ТРП 16.21-А45 Ученици во комбинација со работа – и базирана на училиште обука (вкупно како и 
процентуално од бројот на студенти во средно образование)  

В, Г 
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3.2.2 АНЕКСИ 

 
Анекс 1.  (Шифра: А1) 
Шематски приказ на структурата на образовниот систем во Р.Македонија 
 
 

 
 
  
  Извор: ЦСОО 
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Анекс 2.  (Шифра: А2) 
Структура на националниот образовен систем според ISCED класификација 
 

Structure of the national education system 

Age of students                                                                                                                                                             Programme duration (years)  

 

 

source: Eurydice 2016

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/File:2015_Diagram_MK.png
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/File:EN_key_2016.png
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Анекс 3. (Шифра: А3) 
Статистички региони и општини во Република Македонија89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
89 Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2016 
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Анекс 4. (Шифра: ТРП 16.01-А4) (Дел Б и В) 
 
 

Т-01: Aктивно население и стапки на активност1) 

T-01: Labour force and activity rates1)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Поради пресметките од примерокот и извршените заокружувања на пресметаните резултати на единици, понекогаш се можни мали отстапувања на оцените на 
вкупното од резултатите добиени со сумирање на одделни ставки што ги сочинуваат збировите. 

1) Because of calculations of the sample and rounding up calculated results to one number, sometimes deviations are possible in the total of the results that are obtained by 
summing up individual items. 

 
Извор: ДЗС 
 

 

 

Анекс 5. (Шифра: ТРП 16.01-А5) (Дел Б и В) 
 

Т-02: Население на возраст од 15 години и повеќе, според економската активност и полот 

T-02: Population aged 15 years and over by economic activity and gender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор: ДЗС 

 

 Вкупно 
работоспособно 

население 
Total working age 

population 

Активно население / Labour force  
Стапка на 

активност 
Activity rate 

 
Стапка на 

вработеност 
Employment rate 

Стапка на 
невработеност 
Unemployment 

rate 

вкупно 
Total 

вработени 
Employed 

невработени 
Unemployed 

2015 1 676 659 954 924 705 991 248 933 57.0 42.1 26.1 

2015/I 1 675 607 959 388 697 248 262 140 57.3 41.6 27.3 

2015/IV 1 677 593 949 525 715 758 233 767 56.6 42.7 24.6 

2016/I 1 678 411 945 821 714 435 231 386 56.4 42.6 24.5 

 

 I тримесечје 2015 / 
I quarter 2015 

I тримесечје 2016 / 
I quarter 2016 

 
I 2016 
-------- 
I 2015 

 

лица 
persons 

лица 
persons 

структура по пол 
structure by gender 

Активно население     Labour force 

Вкупно 959 388 945 821 100.0 98.6 Total 

Мажи 580 322 582 602 61.6 100.4 Men 

Жени 379 066 363 219 38.4 95.8 Women 

Вработени     Employed 

Вкупно 697 248 714 435 100.0 102.5 Total 

Мажи 415 727 429 154 60.1 103.2 Men 

Жени 281 521 285 281 39.9 101.3 Women 

Невработени     Unemployed 

Вкупно 262 140 231 386 100.0 88.3 Total 

Мажи 164 596 153 448 66.3 93.2 Men 

Жени 97 544 77 938 33.7 79.9 Women 

Неактивно население     Inactive population 

Вкупно 716 219 732 590 100.0 102.3 Total 

Мажи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

258 226 257 448 35.1 99.7 Men 

Жени 457 993 475 142 64.9 103.7 Women 
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Анекс 6. (Шифра: ТРП 16.01-А6) (Дел Б и В)  

 

Стапки на активност на населението на возраст од 15 години и повеќе според полот и возраста, 2015 

 
Возраст 

Стапка на активност Стапка на вработеност Стапка на невработеност 

вкупно мажи жени вкупно мажи жени вкупно мажи жени 

Вкупно 57.0 68.9 44.9 42.1 50.5 33.7 26.1 26.7 25.1 

15-24 32.8 40.1 25.1 17.3 20.2 14.2 47.3 49.7 43.3 

25-49 79.6 92.5 66.2 59.5 68.9 49.7 25.2 25.5 24.9 

50-64 59.0 74.9 43.4 46.7 58.5 35.0 20.9 21.8 19.3 

65+ 4.0 5.4 2.8 4.0 5.4 2.8 - - - 

 
Извор: Извор: ДЗС, Анкета на работна сила, 2015, Статистички преглед: Население и социјални статистики  2.4.16.02 /843, 

Скопје, мај 2016 г.  

 

 

 

Анекс 7. (Шифра: ТРП 16.01-А7) (Дел Б и В) 

(Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 

 

TRP16.01 Activity rate by sex [%]    

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 20-64 

Total 70.4 70.1 69.6 70.4 70.8 70.2 

Male 85 83.8 83.4 83.4 84.5 83.8 

Female 55.4 56.1 55.4 57.1 56.8 56.2 

 15-64 

Total 64.2 64.2 63.9 64.9 65.3 64.9 

Male 77.7 76.8 76.6 76.8 77.7 77.5 

Female 50.4 51.2 50.8 52.7 52.5 52 

Sources: Eurostat, Macedonia State Statistical Office   

Note: 2014 break in time series     
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 Анекс 8. (Шифра: ТРП 16.01-А8) (Дел Б и В) 

 

Стапка на активност на населението според школската подготовка90 

 

 
Вкупно 

Вкупно 57.2 57.3 57.0 

Без образование 20.8 21.1 10.5 

Незавршено основно образование 26.4 24.8 25.3 

Основно образование 38.5 39.5 37.9 

3 години средно образование 68.2 68.2 68.0 

4 години средно образование 68.9 67.9 67.4 

Више образование 59.4 58.9 55.7 

Високо образование1)
 83.8 82.9 85.0 

Мажи 

Вкупно 68.5 69.3 68.9 

Без образование 42.0 40.3 15.1 

Незавршено основно образование 40.2 43.4 44.2 

Основно образование 57.4 58.6 55.8 

3 години средно образование 73.2 74.0 73.8 

4 години средно образование 75.7 75.2 76.0 

Више образование 56.8 61.8 58.5 

Високо образование1)
 82.3 82.5 84.7 

Жени 

Вкупно 45.8 45.3 44.9 

Без образование 12.4 13.6 8.8 

Незавршено основно образование 19.7 15.6 15.8 

Основно образование 22.8 23.7 22.9 

3 години средно образование 59.4 58.1 57.9 

4 години средно образование 60.4 58.6 56.4 

Више образование 62.9 55.5 52.8 

Високо образование1)
 85.2 83.3 85.3 

1) Високото образование вклучува: високо образование, магистратура и докторат 

                                                 
90 Државен завод за статистика, Македонија во бројки, 2016 
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   Анекс 9. (Шифра: ТРП 16.02-А9) (Дел Б и В) 

 

T-03: Работоспособно население според економската активност, по возрасни групи и по пол 

T-03: Working age population by economic activity, age groups and gender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мажи / Men 

 

Вкупно / Total 838 548 839 580 840 050 580 322 581 664 582 602 415 727 432 476 429 154 164 596 149 188 153 448 258 226 257 916 257 448 

15-24 146 146 143 845 142 814 56 345 60 725 56 704 28 477 30 726 26 481 27 867 29 999 30 223 89 801 83 120 86 110 

25-49 395 094 395 377 395 703 367 418 366 130 369 526 264 716 277 991 274 916 102 702 88 139 94 611 27 675 29 247 26 177 

50-64 198 937 200 286 200 925 150 876 147 042 150 003 116 849 115 993 121 389 34 026 31 049 28 615 48 061 53 244 50 922 

65 години и повеќе 
65 years and over 

98 372 100 072 100 608 5 684 7 766 6 369 5 684 7 766 6 369 - - - 92 688 92 306 94 240 

15-64 740 177 739 508 739 442 574 639 573 897 576 233 410 042 424 710 422 786 164 595 149 188 153 448 165 537 165 611 163 209 

Жени / Women 
 

Вкупно / Total 837 059 838 013 838 361 379 066 367 861 363 219 281 521 283 282 285 281 97 544 84 579 77 938 457 993 470 152 475 142 

15-24 137 729 135 543 134 575 33 079 34 173 29 893 18 400 19 313 16 637 14 679 14 859 13 255 104 650 101 370 104 682 

25-49 379 767 379 806 379 867 252 355 243 558 246 518 188 642 188 002 194 722 63 712 55 556 51 795 127 412 136 248 133 350 

50-64 200 756 201 884 202 330 90 454 86 109 83 716 71 302 71 944 70 829 19 153 14 165 12 887 110 301 115 775 118 614 

65 години и повеќе 118 808 120 780 121 589 (3178) (4022) (3093) (3178) (4022) (3093) - - - 115 630 116 758 118 496 
65 years and over                
15-64 718 252 717 233 716 772 375 888 363 840 360 127 278 344 279 259 282 188 97 544 84 579 77 938 342 363 353 393 356 646 

- нема појава / no occurrence 

: мала појавност за да биде објавен податокот / too imprecise estimate to be published 

() помалку прецизна процена - се користи со претпазливост / less precise estimate - use with caution 
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Возраст/ Age 

Вкупно / Total 
Работна сила 
Labour force 

Вработени 
Employed 

Невработени 
Unemployed 

Неактивно население 
Inactive population 

2015/I 2015/IV 2016/I 2015/I 2015/IV 2016/I 2015/I 2015/IV 2016/I 2015/I 2015/IV 2016/I 2015/I 2015/IV 2016/I 

       Вкупно / Total        

Вкупно / Total 1 675 607 1 677 593 1 678 411 959 388 949 525 945 821 697 248 715 758 714 435 262 140 233 767 231 386 716 219 728 068 732 590 

15-24 283 876 279 388 277 389 89 424 94 898 86 596 46 877 50 040 43 118 42 547 44 858 43 478 194 452 184 490 190 793 

25-49 774 861 775 183 775 570 619 773 609 688 616 044 453 359 465 993 469 638 166 414 143 695 146 406 155 087 165 495 159 526 

50-64 399 692 402 170 403 255 241 330 233 151 233 719 188 151 187 937 192 217 53 179 45 214 41 502 158 362 169 019 169 536 

65 години и повеќе 217 179 220 852 222 197 8 861 11 789 9 461 8 861 11 789 9 461 - - - 208 318 209 063 212 735 
65 years and over               
15-64 1 458 429 1 456 741 1 456 214 950 527 937 737 936 359 688 387 703 970 704 973 262 140 233 767 231 386 507 901 519 004 519 855 
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                                               Анекс 10. (Шифра: ТРП 16.02-А10) (Дел Б и В) 

Т-04: Работоспособно население според економската активност, по возрасни групи и по пол - структура 

T-04: Working age population by economic activity, age groups and gender - structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мажи / Men 

 

Вкупно / Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

15-24 17.4 17.1 17.0 9.7 10.4 9.7 6.8 7.1 6.2 16.9 20.1 19.7 34.8 32.2 33.4 

25-49 47.1 47.1 47.1 63.3 62.9 63.4 63.7 64.3 64.1 62.4 59.1 61.7 10.7 11.3 10.2 

50-64 23.7 23.9 23.9 26.0 25.3 25.7 28.1 26.8 28.3 20.7 20.8 18.6 18.6 20.6 19.8 

65 години и повеќе 
65 years and over 

11.7 11.9 12.0 1.0 1.3 1.1 1.4 1.8 1.5 - - - 35.9 35.8 36.6 

15-64 88.3 88.1 88.0 99.0 98.7 98.9 98.6 98.2 98.5 100.0 100.0 100.0 64.1 64.2 63.4 

Жени / Women 
 

Вкупно / Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

15-24 16.5 16.2 16.1 8.7 9.3 8.2 6.5 6.8 5.8 15.0 17.6 17.0 22.8 21.6 22.0 

25-49 45.4 45.3 45.3 66.6 66.2 67.9 67.0 66.4 68.3 65.3 65.7 66.5 27.8 29.0 28.1 

50-64 24.0 24.1 24.1 23.9 23.4 23.0 25.3 25.4 24.8 19.6 16.7 16.5 24.1 24.6 25.0 

65 години и повеќе 14.2 14.4 14.5 (0.8) (1.1) (0.9) (1.1) (1.4) (1.1) - - - 25.2 24.8 24.9 

65 years and over                
15-64 85.8 85.6 85.5 99.2 98.9 99.1 98.9 98.6 98.9 100.0 100.0 100.0 74.8 75.2 75.1 

 

- нема појава / no occurrence 

: мала појавност за да биде објавен податокот / too imprecise estimate to be published 

() помалку прецизна процена - се користи со претпазливост / less precise estimate - use with caution 
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Возраст/ Age 

Вкупно / Total 
Активно население 

Labour force 
Вработени 
Employed 

Невработени 
Unemployed 

Неактивно население 
Inactive population 

2015/I 2015/IV 2016/I 2015/I 2015/IV 2016/I 2015/I 2015/IV 2016/I 2015/I 2015/IV 2016/I 2015/I 2015/IV 2016/I 

       Вкупно / Total        
Вкупно / Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

15-24 16.9 16.7 16.5 9.3 10.0 9.2 6.7 7.0 6.0 16.2 19.2 18.8 27.1 25.3 26.0 

25-49 46.2 46.2 46.2 64.6 64.2 65.1 65.0 65.1 65.7 63.5 61.5 63.3 21.7 22.7 21.8 

50-64 23.9 24.0 24.0 25.2 24.6 24.7 27.0 26.3 26.9 20.3 19.3 17.9 22.1 23.2 23.1 

65 години и повеќе 13.0 13.2 13.2 0.9 1.2 1.0 1.3 1.6 1.3 - - - 29.1 28.7 29.0 
65 years and over               
15-64 87.0 86.8 86.8 99.1 98.8 99.0 98.7 98.4 98.7 100.0 100.0 100.0 70.9 71.3 71.0 
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  Анекс 11. (Шифра: ТРП 16.02-А11) (Дел Б и В) 
                         (Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 

 

TRP16.02 Employment rate by sex [%]    

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 15-64 

Total 43.5 43.9 44 46 46.9 47.8 

Male 52.8 52.3 52.4 54.5 56.1 56.6 

Female 34 35.3 35.3 37.3 37.4 38.8 

 20-64 

Total 48.1 48.4 48.2 50.3 51.3 51.9 

Male 58.4 57.8 57.5 59.7 61.6 61.5 

Female 37.5 38.8 38.7 40.7 40.8 42.1 

 Sources: Eurostat, Macedonia State Statistical Office   

Note: 2014 break in time series     

 

 

                                       Анекс 12. (Шифра: ТРП 16.02-А12) (Дел Б и В) 

                              (Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 

 

TRP16.02_bis Employment rate (age group 15+) by sex and educational attainment [%]   

  2010 2011 2012 

  Total Male Female Total Male Female Total Male Female 

Total 38.7 47.5 29.8 38.9 47 30.9 39 47.1 30.8 

Low 22.3 34.2 13.8 22.7 34.4 14.2 21.4 32.2 13.6 

Medium 47.3 52.4 40.4 46.7 51.1 40.7 47.2 52.1 40.6 

High 63.7 64.6 62.8 62.4 62.6 62.2 61.7 63.3 60 

Vet*                   

  2013 2014 2015 

  Total Male Female Total Male Female Total Male Female 

Total 40.6 48.7 32.5 41.2 50.1 32.4 42.1 50.5 33.7 

Low 23.4 35.3 14.6 24.7 37.7 14.9 24.3 35.9 15.2 

Medium 49 53.6 42.8 48.7 54.5 41.1 49.5 55.2 41.9 

High 60.9 61.9 59.9 61.3 62.9 59.8 63.6 64.8 62.5 

Vet*       48.6 49.2 47.9 45.6 47.8 43.3 

Sources: Macedonia State Statistical Office (ETF calculation)     

Note: Low - Lower secondary and less; Medium – Secondary; High - Higher education and University. * Higher vocational education. 2014 break in time 
series 
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                                  Анекс 13. (Шифра: ТРП 16.03-А13) (Дел Б и В) 

 

T-31.1: Вработени според економскиот статус, возраста и полот, 2015 

T-31.1: Employed by economic status, age and gender, 2015 
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Возраст 
Age 

 
 

Вкупно 
Total 

Економски статус 
Economic status 

вработен 
 

Employee 

работодавец 
 

Employer 

вработен за сопствена сметка 
 

Self-employed 

неплатен семеен работник 
 

Unpaid family worker 

вкупно 
Total 

мажи 
Men 

жени 
Women 

вкупно 
Total 

мажи 
Men 

жени 
Women 

вкупно 
Total 

мажи 
Men 

жени 
Women 

вкупно 
Total 

мажи 
Men 

жени 
Women 

вкупно 
Total 

мажи 
Men 

жени 
Women 

Вкупно 705 991 423 913 282 078 521 536 299 654 221 882 30 408 22 852 7 556 98 016 79 945 18 071 56 032 21 463 34 568 
Total                
15-19 7 502 4 750 2 752 3 130 2 274 (855) : : - : : - 4 160 2 264 1 897 

20-24 41 209 24 492 16 718 31 330 17 845 13 484 : : : 2 014 1 739 : 7 453 4 811 2 642 

25-29 76 606 44 616 31 990 65 554 36 568 28 986 1 046 (927) : 3 403 2 810 (593) 6 603 4 312 2 291 

30-34 99 755 58 043 41 712 81 433 44 801 36 632 4 162 2 941 1 221 7 382 6 548 (834) 6 778 3 753 3 025 

35-39 100 063 57 825 42 239 76 861 41 832 35 030 4 860 3 843 1 017 13 237 10 614 2 623 5 105 1 535 3 570 

40-44 95 240 56 100 39 141 67 321 39 153 28 168 5 913 4 205 1 708 14 454 11 156 3 298 7 553 1 586 5 967 

45-49 89 476 55 822 33 654 61 420 35 731 25 688 6 710 5 193 1 517 16 971 14 173 2 798 4 376 (725) 3 651 

50-54 83 595 50 102 33 493 61 599 36 422 25 176 3 575 2 609 (966) 14 105 10 786 3 319 4 316 : 4 032 

55-59 69 262 43 515 25 748 50 543 30 210 20 332 1 809 1 625 : 13 452 10 918 2 535 3 459 (762) 2 697 

60-64 34 475 23 250 11 226 21 574 14 402 7 172 1 764 1 256 (508) 8 149 7 039 1 111 2 988 (554) 2 434 

65+ 8 807 5 400 3 407 (773) : : : : - 4 715 4 028 (686) 3 241 (878) 2 363 
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                     Анекс 14. (Шифра: ТРП 16.03-А14) (Дел Б и В) 
  

 

T-31.3: Вработени според економскиот статус, возраста и полот, 2015, структура според економскиот 

статус T-31.3: Employed by economic status, age and gender, 2015, structure by economic status 

Структура според економскиот статус во % Structure by economic status in % 
 

 
 

 
Возраст 

Age 

 
 

Вкупно 
Total 

Економски статус 
Economic status 

вработен 

Employee 

работодавец 

Employer 

вработен за сопствена сметка 

Self-employed 

неплатен семеен работник 

Unpaid family worker 

вкупно 
Total 

мажи 
Men 

жени 
Women 

вкупно 
Total 

мажи Men 
жени 

Women 
вкупно 

Total 
мажи Men 

жени 
Women 

вкупно 
Total 

мажи Men 
жени 

Women 
вкупно 

Total 
мажи Men 

жени 
Women 

Вкупно 
Total 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

15-19 1.1 1.1 1.0 0.6 0.8 (0.4) : : - : : - 7.4 10.5 5.5 

20-24 5.8 5.8 5.9 6.0 6.0 6.1 : : : 2.1 2.2 : 13.3 22.4 7.6 

25-29 10.9 10.5 11.3 12.6 12.2 13.1 3.4 (4.1) : 3.5 3.5 (3.3) 11.8 20.1 6.6 

30-34 14.1 13.7 14.8 15.6 15.0 16.5 13.7 12.9 16.2 7.5 8.2 (4.6) 12.1 17.5 8.8 

35-39 14.2 13.6 15.0 14.7 14.0 15.8 16.0 16.8 13.5 13.5 13.3 14.5 9.1 7.2 10.3 

40-44 13.5 13.2 13.9 12.9 13.1 12.7 19.4 18.4 22.6 14.7 14.0 18.3 13.5 7.4 17.3 

45-49 12.7 13.2 11.9 11.8 11.9 11.6 22.1 22.7 20.1 17.3 17.7 15.5 7.8 (3.4) 10.6 

50-54 11.8 11.8 11.9 11.8 12.2 11.3 11.8 11.4 (12.8) 14.4 13.5 18.4 7.7 : 11.7 

55-59 9.8 10.3 9.1 9.7 10.1 9.2 5.9 7.1 : 13.7 13.7 14.0 6.2 (3.6) 7.8 

60-64 4.9 5.5 4.0 4.1 4.8 3.2 5.8 5.5 (6.7) 8.3 8.8 6.1 5.3 (2.6) 7.0 

65+ 1.2 1.3 1.2 (0.1) : : : : - 4.8 5.0 (3.8) 5.8 (4.1) 6.8 
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                          Анекс 15. (Шифра: ТРП 16.03-А15) (Дел Б и В) 
 

 

Т-02.1: Работоспособно население според економската активност, полот и школската подготовка, 

2015 Т-02.1: Working age population by economic activity, gender and educational attainment, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   1)  Високото образование вклучува: високо образование,  магистратура и докторат 

                    1) University level education includes: university level education, Master's degree and Doctorate (Ph.D) 

 

 
 

 

 

 

 
 

Школска 
подготовка 

Вкупно 

 
Total 

Работна сила / Labour force Неактивно население 

 
Inactive population 

 
 

 
Educational attainment 

вкупно 
Тotal 

вработени 
Employed persons 

невработени 
Unemployed persons 

вкупно 

Total 

мажи 

Men 

жени 

Women 

вкупно 

Total 

мажи 

Men 

жени 

Women 

вкупно 

Total 

мажи 

Men 

жени 

Women 

вкупно 

Total 

мажи 

Men 

жени 

Women 

вкупно 

Total 

мажи 

Men 

жени 

Women 

Вкупно 1 676 659 839 094 837 566 954 924 578 506 376 419 705 991 423 913 282 078 248 933 154 592 94 341 721 735 260 588 461 147 Total 

Без образование 34 039 9 506 24 533 3 588 1 434 2 155 1 969 (758) 1 210 1 620 (675) (945) 30 451 8 073 22 378 Without education 

Незавршено 96 450 32 363 64 087 24 446 14 316 10 130 17 669 9 958 7 711 6 777 4 358 2 419 72 005 18 047 53 957 Incomplete primary 

основно                and lower secondary 
образование                education 

Основно 512 021 232 780 279 241 193 831 129 944 63 887 136 320 89 450 46 870 57 511 40 494 17 017 318 190 102 837 215 354 Primary and lower 
образование                secondary education 

3 години средно 103 348 65 740 37 608 70 268 48 497 21 771 51 209 35 493 15 716 19 059 13 004 6 055 33 080 17 243 15 837 3 years of secondary 

образование                education 

4 години средно 662 085 372 930 289 156 446 347 283 265 163 082 327 947 206 752 121 195 118 400 76 513 41 887 215 738 89 665 126 073 4 years of secondary 
образование                education 

Више образование 41 154 21 050 20 103 22 912 12 305 10 606 18 770 10 058 8 711 4 142 2 247 1 895 18 242 8 745 9 497 Higher vocational 

                education 

Високо 227 562 104 723 122 838 193 532 88 745 104 787 152 108 71 445 80 664 41 424 17 301 24 123 34 030 15 978 18 051 University level 
образование1)

                education1)
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                 Анекс 16. (Шифра: ТРП 16.03-А16) (Дел Б и В)  
                   (Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ)               
 

TRP16.03 Employment rate of recent graduates (age group 20–34) by sex and 
programme orientation [%] 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 47.9 45.9 44.8 43.3 42.6 48 

Male 51.6 49.1 45.3 46.1 45.8 45.1 

Female 43.6 42.4 44.4 43.3 39.6 50.8 

Sources: Eurostat      

Note: 2014 break in time series     
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Анекс 17. (Шифра: ТРП 16.04-А17; ТРП 16.05-А17) (Дел Б и В) 

 

Т-05: Стапки на активност на населението по возрасни групи и по пол 

T-05: Activity rates of the population by age groups and gender 

 

 

 
Вкупно / Total 

Вкупно / Total 57.3 56.4 41.6 42.6 27.3 24.5 

15-24 31.5 31.2 16.5 15.5 47.6 50.2 

25-49 80.0 79.4 58.5 60.6 26.9 23.8 

50-64 60.4 58.0 47.1 47.7 22.0 17.8 

65 години и повеќе 
65 years and over 

4.1 4.3 4.1 4.3 - - 

15-64 65.2 64.3 47.2 48.4 27.6 24.7 

   Мажи/ Men    

Вкупно / Total 69.2 69.4 49.6 51.1 28.4 26.3 

15-24 38.6 39.7 19.5 18.5 49.5 53.3 

25-49 93.0 93.4 67.0 69.5 28.0 25.6 

50-64 75.8 74.7 58.7 60.4 22.6 19.1 

65 години и повеќе 
65 years and over 

5.8 6.3 5.8 6.3 - - 

15-64 77.6 77.9 55.4 57.2 28.6 26.6 

Жени / Women 

Вкупно / Total 45.3 43.3 33.6 34.0 25.7 21.5 

15-24 24.0 22.2 13.4 12.4 44.4 44.3 

25-49 66.4 64.9 49.7 51.3 25.2 21.0 

50-64 45.1 41.4 35.5 35.0 21.2 15.4 

65 години и повеќе (2.7) (2.5) (2.7) (2.5) - - 
65 years and over       
15-64 52.3 50.2 38.8 39.4 26.0 21.6 

- нема појава / no occurrence 

: мала појавност за да биде објавен податокот / too imprecise estimate to be published 

() помалку прецизна процена - се користи со претпазливост / less precise estimate - use with caution 
 

 
1)Стапка на вработеност - учество на вработените во работоспособното население на возраст од 15 години и повеќе (според препораките на Меѓународната 
организација на трудот - ILO ) 
1) Employment rate - participation of the number of employed in the working age population, aged 15 years and over (according to the recommendations of the International 
Labour Organization - ILO) 

 
 
Извор: ДЗС 
 
 
 
 

 Стапка на активност 
Activity rate 

Стапка на вработеност1) 

Employment rate1)
 

Стапка на невработеност 
Unemployment rate 

2015/I 2016/I 2015/I 2016/I 2015/I 2016/I 
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               Анекс 18. (Шифра: ТРП 16.04-А18) (Дел Б и В) 
                 (Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 

 
TRP16.04 Unemployment rate by sex [%]    

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 15-74 

Total 32 31.4 31 29 28 26.1 

Male 31.9 31.8 31.5 29 27.7 26.7 

Female 32.2 30.8 30.3 29 28.6 25.1 

 15-64 

Total 32.2 31.6 31.2 29.1 28.1 26.3 

Male 32.1 31.9 31.6 29.1 27.8 27 

Female 32.5 31 30.5 29.2 28.7 25.3 

Sources: Eurostat, Macedonia State Statistical Office   

Note: 2014 break in time series     
 
 
 
                Анекс 19. (Шифра: ТРП 16.04-А19) (Дел Б и В) 
                 (Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 

 
TRP16.04_bis Unemployment rate (age group 15+) by sex and educational attainment [%]   

  2010 2011   2012   

  Total Male Female Total Male Female Total Male Female 

Total 32 31.9 32.2 31.4 31.8 30.8 31 31.5 30.3 

Low 38.9 40 36.7 37.5 39.4 33.9 37.7 40.6 32.2 

Medium 32.1 31.3 33.4 31.6 31.5 31.8 31.4 31 31.9 

High 21.8 18.9 24.8 23 19.5 26.3 22.4 18.7 26 

Vet*                   

  2013 2014   2015 

  Total Male Female Total Male Female Total Male Female 

Total 29 29 29 28 27.6 28.6 26.1 26.7 25.1 

Low 34.2 35.3 32.1 32.1 32.8 30.9 29.7 30.3 24.3 

Medium 28.7 28.6 28.9 28.3 27.4 29.8 26.6 27 25.9 

High 23.5 19.8 26.7 22.5 20 24.6 21.1 19.3 22.5 

Vet*       17.5 20.4 13.7 18.1 18.3 19.7 

Sources: Macedonia State Statistical Office (ETF calculation)     

Note: Low - Lower secondary and less; Medium – Secondary; High - Higher education and University. * Higher vocational education.  2014 break in time 
series 
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                  Анекс 20. (Шифра: ТРП 16.05-А20) (Дел Б и В) 
                 (Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ)   
      
      

TRP16.05 
Youth unemployment rate (age group 15–24) by sex 
[%]  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 53.7 55.3 53.9 51.9 53.1 47.3 

Male 53.9 55.5 55.2 52.5 52 49.7 

Female 53.3 54.8 51.8 51 55 43.3 

Sources: Eurostat      

Note: 2014 break in time series     
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Анекс 21. (Шифра: ТРП 16.05-А21) (Дел Б и В) 

 

Т-06: Вработени според секторите на дејност и видот на сопственоста на деловните 

субјекти, I тримесечје 2016 Т-06: Employed by sectors of activities and by type of 

ownership of the business entities, I quarter 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- нема појава / no occurrence 

: мала појавност за да биде објавен податокот / too imprecise estimate to be 
published 

() помалку прецизна процена - се користи со претпазливост / less precise estimate - 
use with caution 

 
1)Друга сопственост ( мешовита, задружна, државна) 
1) Other ownership (mixed, collective, state) 

 
Извор: ДЗС 

 

 

Сектори и оддели на дејности 

Деловни субјекти во / Business entities in:  

Sectors and divisions of activities вкупно 
Total 

приватна 
сопственост 

private ownership 

друга 
сопственост1) 

other ownership1)
 

 
А 

Б 

В 

Г 

 

Д 
 

 
Ѓ 

Е 

 

Ж 

З 

 

Ѕ 

И 

 

Ј 

К 

 

Л 

Љ 

М 

Н 

Њ 

O 

П 

 
 
 

Р 

Вкупно 714 435 551 023 163 412  
A 

B 

C 

D 

 

E 
 

 
F 

G 

 
H 

I 

 

J 

K 

 

L 

M 

 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

 
 
 

U 

Total 

Agriculture, forestry and fishing 

Mining and quarrying 

Manufacturing 

Electricity, gas, steam and air conditioning 
supply 

Water supply, sewerage, waste 
management and remediation activities 

 
Construction 

Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles 

Transportation and storage 

Accommodation and food service 
activities 

Information and communication 

Financial and insurance activities 

 

Real estatе activities 

Professional, scientific and technical 
activities 

Administrative and support service 
activities 

Public administration and defence, 

compulsory social security 

Education 

Human health and social work activities 

Arts, entertainment and recreation 

Other service activities 

Activities of households as employers; 
undifferentiated goods and services 
producing activities of households for 
own use 

Activities of extraterritorial organisations 
and bodies 

Земјоделство, шумарство и рибарство 120 921 118 695 (2226) 

Рударство и вадење на камен 6 721 (4801) (1920) 

Преработувачка индустрија 136 381 134 459 (1922) 

Снабдување со електрична енергија, гас, 10 092 (3722) 6 370 

пареа и климатизација    
Снабдување со вода; отстранување на 13 052 (1852) 11 200 
отпадни води, управување со отпад и    
дејности за санација на околината    
Градежништво 51 955 49 870 (2085) 

Трговија на големо и трговија на мало; 101 422 101 422 - 

поправка на моторни возила и мотоцикли    
Транспорт и складирање 33 317 27 121 6 196 

Објекти за сместување и сервисни дејности 25 941 24 836 : 

со храна    
Информации и комуникации 13 779 11 190 (2588) 

Финансиски дејности и дејности за 11 751 11 269 : 

осигурување    
Дејности во врска со недвижен имот : : : 

Стручни, научни и технички дејности 16 348 15 291 : 

Административни и помошни услужни 12 529 11 003 (1526) 

дејности    
Јавна управа и одбрана; задолжително 53 074 - 53 074 
социјално осигурување    
Образование 42 852 (3416) 39 436 

Дејности на здравствена и социјална заштита 37 232 12 329 24 904 

Уметност, забава и рекреација 11 302 8 409 (2893) 

Други услужни дејности 12 673 9 836 (2837) 

Дејности на домаќинствата како : : - 

работодавачи; дејности на домаќинствата    
кои произведуваат разновидна стока и вршат    
различни услуги за сопствени потреби    
Дејности на екстрaтериторијални : - : 
организации и тела    
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Анекс 22. (Шифра: ТРП 16.05-А22) (Дел Б и В) 
 

Т-07: Вработени според економскиот статус и секторите на дејност, 

I тримесечје 2016 T-07: Employed by economic status and 

sectors of activities, I quarter 2016 

 

- нема појава / no occurrence 

: мала појавност за да биде објавен податокот / too imprecise estimate to be 
published 

() помалку прецизна процена - се користи со претпазливост / less precise estimate 
use with caution 

Извор: ДЗС 

 

 
Сектори на дејности 

 

Вкупно 
Total 

 

Вработен 
Employed 

 
Работо- 
давец 

Employer 

Вработен за 
сопствена 

сметка 
Self- 

employed 

Неплатен 
семеен 

работник 
Unpaid family 

worker 

 

 
Sectors of activities 

 ВКУПНО 714 435 541 459 30 980 93 325 48 670  
A 

B 

C 

D 

 

E 
 

 
F 

G 

 
 

H 

I 

 
J 

K 

 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

 

R 

S 

T 

 
 
 
 

U 

TOTAL 

Agriculture, forestry and fishing 

Mining and quarrying 

Manufacturing 

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

Construction 

Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles and motorcycles 

 
Transportation and storage 

Accommodation and food service 
activities 

Information and communication 

Financial and insurance activities 

 

Real estate activities 

Professional, scientific and technical 
activities 

Administrative and support service 
activities 

Public administration and defence; 

compulsory social security 

Education 

Human health and social work 
activities 

Arts, entertainment and recreation 

Other service activities 

Activities of households as 
employers; undifferentiated goods- 
and services-producing activities of 
households for own use 

 
Activities of extraterritorial 
organisations and bodies 

А Земјоделство, шумарство и рибарство 120 921 12 717 (2319) 58 623 47 262 

Б Рударство и вадење на камен 6 721 6 721 - - - 

В Преработувачка индустрија 136 381 128 023 (3050) (4834) : 

Г Снабдување со електрична енергија, 10 092 10 092 - - - 

 гас, пареа и климатизација      
Д Снабдување со вода; отстранување на 13 052 11 807 : : : 

 отпадни води, управување со отпад и      
 дејности за санација на околината      

Ѓ Градежништво 51 955 42 277 (3537) 6 073 : 

Е Трговија на големо и трговија на 101 422 81 223 10 417 9 128 : 

 мало; поправка на моторни возила и      
 мотоцикли      

Ж Транспорт и складирање 33 317 26 480 (2315) (4522) - 

З Објекти за сместување и сервисни 25 941 22 493 (2582) : : 

 дејности со храна      
Ѕ Информации и комуникации 13 779 13 537 - : - 

И Финансиски дејности и дејности на 11 751 11 276 : - - 

 осигурување      
J Дејности во врска со недвижен имот : : : - - 

К Стручни, научни и технички дејности 16 348 13 306 : (1911) - 

Л Административни и помошни услужни 12 529 11 258 : : - 

 дејности      
Љ Јавна управа и одбрана; задолжително 53 074 53 074 - - - 

 социјално осигурување      
М Образование 42 852 42 603 : : - 

Н Дејности на здравствена  и социјална 37 232 34 671 (2478) : - 

 заштита      
Њ Уметност, забава и рекреација 11 302 10 565 - : - 

О Други услужни дејности 12 673 6 572 : (4936) - 

П Дејности на домаќинствата : : - : - 

 како работодавачи; дејности на      
  

 
     

 домаќинствата што произведуваат      
 разновидна стока и вршат различни      
 услуги за сопствени потреби      

Р Дејности на екстратериторијални : : - - - 

 организации и тела      
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Анекс 23. (Шифра: ТРП 16.06-А23) (Дел Б и В) 
(Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 

 

TRP16.06 
Youth unemployment ratio (age group 15–24) by sex 
[%]  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 17.9 17.8 18.1 17.5 17.2 21.1 

Male 22.7 22.2 22.3 20.9 20.4 20.5 

Female 12.8 13.1 13.6 13.8 13.8 10.5 

Sources: Eurostat, Macedonia State Statistical Office (ETF calculation)  
 

 

 

 

 

 

Анекс 24. (Шифра: ТРП 16.07-А24) (Дел В) 
(Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 

 
TRP16.07 Participation in training/lifelong learning (age group 25–64) by sex [%] 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 3.5 3.6 4.1 3.7 3.2 2.6 

Male 3.4 3.6 4.1 3.9 3.2 2.7 

Female 3.6 3.6 4.1 3.6 3.2 2.5 

Sources: Eurostat      

 

 

 

 

 

 

 

Анекс 25. (Шифра: ТРП 16.08-А25) (Дел В) 
(Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 

 

TRP16.08 Tertiary educational attainment (age group 30–34) by sex [%] 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 17.1 20.4 21.7 23.1 24.9 28.6 

Male 16.2 18.5 20.8 20.7 21.4 23.1 

Female 18 22.4 22.6 25.6 28.7 34.5 

Sources: Eurostat      
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Анекс 26. (Шифра: ТРП 16.09-А26) (Дел Г) 
 

T-01: Редовни основни училишта, паралелки, ученици и наставници 1)
 

T-01: Regular primary and lower secondary schools, class sections, students and teachers 1)
 

   Ученици Наставници 

  Students Teachers 

 
Учи- 

лишта 
Schools 

Пара- 
лелки 
Class 
sections 

 
 

вкупно 
total 

 

 
ученички 
female 
students 

вкупно 
total 

со полно 
работно време 

full-time 

со пократко од полното 
работно време 

part-time 

 
сé 
all 

 
жени 

women 

вкупно 
total 

вкупно 
total 

  сé 
all 

жени 
women 

сé 
all 

жени 
women 

2005/2006 1 008 11 046 235 691 114 422 14 817 9 072 13 902 8 566 915 506 

2006/2007 1 003 10 815 231 497 111 864 15 098 9 371 14 007 8 777 1 091 594 

2007/2008 996 10 647 222 359 107 755 15 330 9 572 14 308 8 992 1 022 580 

2008/2009 993 10 692 216 180 104 445 15 930 10 098 14 605 9 347 1 325 751 

2009/2010 989 10 716 210 381 101 765 16 144 10 455 14 725 9 661 1 419 794 

2010/2011 990 10 720 204 439 98 951 16 703 10 899 15 049 9 933 1 654 966 

2011/2012 986 10 713 198 856 96 433 17 129 11 318 15 075 10 118 2 054 1 198 

2012/2013 991 10 684 195 311 94 695 17 193 11 463 14 986 10 176 2 207 1 287 

2013/2014 988 10 877 191 051 92 461 17 219 11 576 14 896 10 217 2 323 1 359 

2014/2015 986 10 887 192 165 93 106 17 628 11 990 15 297 10 596 2 331 1 394 

2015/2016 988 10 709 185 992 89 949 17 641 12 065 15 206 10 583 2 435 1 482 

1) Податоците за учениците во учебната 2005/2006 година се однесуваат на запишани ученици во подготвителна група-нулта одделение 

и од I до VIII одделение според промените во Законот за основното образование („Сл. весник на РМ“ број 63/2004 година), а податоците 

за учениците од учебната 2007/2008 година се однесуваат на запишани ученици од I до IX одделение според промените во Законот за 

основното образование („Сл. весник на РМ“ број 51/2007 година). 
1) The data on students in the school year 2005/2006 refer to enrolled students in preparatory group - zero grade and from I to VIII grade according to 

the amendments to the Law on Primary Education (Official Gazette of the Republic of Macedonia No 63/2004), while from the school year 2007/2008 the 
data on students refer to enrolled students from I to IX grade according to the amendments to the Law on Primary Education (Official Gazette of the 

Republic of Macedonia No 51/2007) 
 

T-02: Основни индикатори за редовните основни училишта, почеток на учебната година 

T-02: Basic indicators for regular primary and lower secondary schools at the beginning of the school year 

  

Број на 
училишта 
Number of 

schools 

 
Број на 

паралелки 
Number 
of class 
sections 

 

Број на 
ученици 

Number of 
students 

 

Број на 
наставници 
Number of 
teachers 

Број на 
ученици 
на едно 
училиште 
Number of 
students 

per school 

Број на 
ученици 
на една 

паралелка 
Number of 
students in 

class section 

Број на ученици 
на еден 

наставник 
Number of 

students per 
teacher 

 

Број на наставници 
на едно училиште 
Number of teachers 

per school 

2011/2012 986 10 713 198 856 17 129 202 19 12 17 

2012/2013 991 10 684 195 311 17 193 197 18 12 17 

2013/2014 988 10 877 191 051 17 219 193 18 11 17 

2014/2015 986 10 887 192 165 17 628 195 17 11 18 

2015/2016 988 10 709 185 992 17 641 188 17 11 18 

 

 

 
Извор: ДЗС, Основни и средни училишта на почетокот на учебната 2015/2016 година, 
Статистички преглед: Население и социјални статистики, 2.4.16.05 850, Скопје, мај 2016 
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   Анекс 27. (Шифра: ТРП 16.09-А27) (Дел Г) 
(Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 

 

TRP16.09 Low achievers in PISA (15-year-olds) by sex [%] 

2015 Total Boys Girls 
Gender 

difference 

 Reading 

TR 40 46.1 33.9 12.2 

AL 50.3 62.9 37.7 25.2 

MK 70.6 78.1 62.4 23.8 

XK 76.8 83.2 70.3 12.9 

ME 42 49 34.4 14.6 

 Science 

TR 44.5 46 42.9 3.2 

AL 41.7 48.9 34.6 14.3 

MK 62.9 67.2 58.1 9 

XK 67.7 69.8 65.7 4.1 

ME 51 52.6 49.4 3.3 

 Mathematics 

TR 51.3 50.2 52.6 -2.4 

AL 53.3 55.4 51.2 4.2 

MK 70.2 71.1 69.3 1.8 

XK 77.7 74.9 80.5 -5.6 

ME 51.9 51.7 52.1 -0.4 

Source: OECD    

 

 

 

 

    Анекс 28. (Шифра: ТРП 16.10-А28) (Дел Б и В) 
(Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 

 

TRP16.10 Early leavers from education (age group 18–24) by sex [%]  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 15.5 13.5 11.7 11.4 12.5 11.4 

Male 13.7 11.9 11.1 9.1 11.5 10 

Female 17.5 15.2 12.3 13.9 14 12.9 

Sources: Eurostat      

 

 

 

 

Анекс 29. (Шифра: ТРП 16.11-А29) (Дел Б и В)  
(Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 

 

TRP16.11 
Persons (15-24) not in employment, education or training (NEETs) by sex 
[%] 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 25.5 25.2 24.8 24.2 25.2 24.7 

Male 25.1 24.9 25.3 23.3 23.6 24.5 

Female 25.9 25.5 24.2 25.3 26.8 24.9 

Sources: Eurostat      
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Анекс 30. (Шифра: ТРП 16.12-А30) (Дел В) 

 

T-04: Редовни средни училишта, паралелки, ученици и наставници 

T-04: Regular upper secondary schools, class sections, students and teachers 

   Ученици Наставници 

  Students Teachers 

 
Учи- 

лишта 
Schools 

Пара- 
лелки 
Class 
sections 

 
 

вкупно 
total 

 

 
ученички 
female 
students 

вкупно 
total 

со полно 
работно време 

full-time 

со пократко од полното 
работно време 

part-time 

 
сé 
all 

 
жени 

women 

вкупно 
total 

вкупно 
total 

  сé 
all 

жени 
women 

сé 
all 

жени 
women 

2005/2006 100 3 181 95 867 45 084 5 937 3 375 5 063 2 860 874 515 

2006/2007 104 3 200 95 366 45 252 6 247 3 536 5 312 2 960 935 576 

2007/2008 105 3 228 94 545 44 352 6 445 3 695 5 445 3 086 1 000 609 

2008/2009 108 3 267 93 843 44 595 6 599 3 936 5 711 3 297 888 539 

2009/2010 111 3 372 95 343 45 820 6 880 4 029 5 940 3 432 940 597 

2010/2011 111 3 433 94 155 45 292 7 088 4 151 6 020 3 487 1 068 664 

2011/2012 114 3 477 93 064 44 884 7 265 4 256 6 152 3 574 1 113 682 

2012/2013 113 3 459 89 884 42 975 7 391 4 294 6 240 3 592 1 151 702 

2013/2014 113 3 455 86 418 41 186 7 322 4 314 6 209 3 628 1 113 686 

2014/2015 116 3 474 83 522 40 376 7 402 4 396 6 317 3 712 1 085 684 

2015/2016 117 3 497 80 295 38 330 7 341 4 340 6 298 3 691 1 043 649 
 

 

 
T-05: Основни индикатори за редовните средни училишта, почеток на учебната година  

T-05: Basic indicators for regular upper secondary schools at the beginning of the school year 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Извор: ДЗС, Основни и средни училишта на почетокот на учебната 2015/2016 година, 
Статистички преглед: Население и социјални статистики, 2.4.16.05 850, Скопје, мај 2016 
 

 

 

 

 

 

 Број на 
училишта 

 
Number of 

schools 

Број на 
паралелки 

Number 
of class 
sections 

Број на 
ученици 

 
Number of 
students 

Број на 
наставници 

 
Number of 
teachers 

Број на ученици 
на едно 

училиште 

Number of 
students per 

school 

Број на ученици 
на една 

паралелка 

Number of 
students in class 

section 

Број на ученици 
на еден 

наставник 

Number of 
students per 

teacher 

Број на 
наставници на 
едно училиште 

Number of 
teachers per 

school 

2011/2012 114 3 477 93 064 7 265 817 27 13 64 

2012/2013 113 3 459 89 884 7 391 795 26 12 65 

2013/2014 113 3 455 86 418 7 322 765 25 12 65 

2014/2015 116 3 474 83 522 7 402 720 24 11 64 

2015/2016 117 3 497 80 295 7 341 686 23 11 63 
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Анекс 31. (Шифра: ТРП 16.12-А31) (Дел В) 
 
Ученици по сектори во стручното образование и по години на образование 

 

  
Учили- 
шта1)

 

Пара- 
лел- 
ки 

Вкупно ученици 

 
Total number of students 

I година за 3-годишна 
програма 

I year in 3-year 
programme 

I година за 4-годишна 
програма 

I year in 4-year 
programme 

II година за 3-годишна 
програма 

II year in 3-year 
programme 

 
Schoo- 

ls1) 

Class 
sec- 
tions 

вкуп- 
но 

total 

уче- 

нички 

female 

students 

повто- 

рувачи 

repeat- 

ers 

сè 

 
all 

уче- 

нички 

female 

students 

повто- 

рувачи 

repeat- 

ers 

сè 

 
all 

уче- 

нички 

female 

students 

повто- 

рувачи 

repeat- 

ers 

сè 

 
all 

уче- 

нички 

female 

students 

повто- 

рувачи 

repeat- 

ers 

2014/2015               
Вкупно 116 3 474 83 522 40 376 360 1 119 236 81 19 581 9 653 123 1 096 238 30 

Од тоа приватни 14 123 1 940 937 - - - - 463 227 - - - - 

2015/2016               
Вкупно 117 3 497 80 295 38 330 259 1 165 253 45 19 205 9 265 100 969 203 16 

Гимназиско               
образование               
Гимназиско 64 636 14 701 7 821 24 - - - 7 039 3 742 17 - - - 
образование               
Јазична гимназија 25 54 1 397 932 - - - - - - - - - - 
(литература и               
уметности)               
Природно- 58 231 5 350 2 790 - - - - 131 63 - - - - 
математичка               
гимназија (природни               
науки и математика)               
Општа гимназија 63 446 10 848 5 723 12 - - - 558 304 - - - - 
(општествени науки)               
Стручно образование               
Земјоделско- 11 109 1 745 568 17 - - - 456 137 11 - - - 

ветеринарна               
Прехранбена 2 7 92 29 - 37 13 - - - - 25 6 - 

Дрвопреработувачка 1 1 4 - - - - - - - - - - - 

Шумарско- 6 37 590 161 6 10 - 1 151 46 1 8 - - 

дрвопреработувачка               
Геолошко-рударско- 6 41 738 141 5 25 2 2 167 23 6 26 2 - 
металуршка               
Машинска 22 227 4 638 263 55 267 2 16 1 098 65 13 191 1 3 

Електротехничка 20 259 5 217 668 17 78 5 4 1 288 153 9 87 - - 

Хемиско-технолошка 12 89 1 758 880 13 51 11 4 435 220 3 31 9 - 

Текстилна 4 23 315 234 4 - - - 84 68 1 6 2 1 

Текстилно-кожарска 10 52 772 384 19 - - - 215 104 12 - - - 

Графичка 3 15 219 89 2 10 5 - 70 30 1 8 3 - 

Лични услуги 10 79 1 701 1 286 17 214 121 2 290 248 1 154 84 8 

Градежна 2 10 219 21 2 50 3 - 27 9 - 35 - - 

Градежно-геодетска 6 74 1 287 404 2 - - - 312 120 2 - - - 

Сообраќајна 11 90 2 336 900 4 - - - 581 227 - - - 1 

Угостителско- 14 110 2 074 656 21 355 85 13 290 109 4 346 93 3 

туристичка        

 

 

 

 

 

 

       
Економско-правна и 20 447 10 814 5 725 21 - - - 2 620 1 382 5 - - - 
трговска               
Здравствена 17 347 10 821 7 731 13 34 6 3 2 666 1 967 9 27 3 - 

Физичка култура 5 51 1 255 297 - - - - 376 83 - - - - 

Автотехничка 1 6 85 - - 34 - - - - - 25 - - 
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II година за 4-годишна 

програма 

II year in 4-year 
programme 

III година за 3-годишна 
програма 

III year in 3-year 
programme 

III година за 4-годишна 
програма 

III year in 4-year 
programme 

IV година 

 
IV year 

 

сè 

 
all 

уче- 

нички 

female 

student

s 

повто- 

рувачи 

repeat- 

ers 

сè 

 
all 

уче - 

нички 

female 

student

s 

повто- 

рувачи 

repeat- 

ers 

сè 

 
all 

уче- 

нички 

female 

student

s 

повто- 

рувачи 

repeat- 

ers 

сè 

 
all 

уче- 

нички 

female 

student

s 

повто- 

рувачи 

repeat- 

ers 

 

 
20 212 

 
9 920 

 
73 

 
971 

 
213 

 
11 

 
20 042 

 
10 018 

 
31 

 
20 501 

 
10 098 

 
11 

2014/2015 

Total 

Of which in private schools 

2015/2016 

Total 

General education 

 
Gymnasium education 

 
Philological gymnasium (literature 
and arts) 

 
Gymnasium of natural sciences and 
mathematics (natural sciences and 
mathematics) 

 
General gymnasium (social 
sciences) 

Vocational education 

Agriculture and veterinary 

medicine 

Food production 

Wood processing 

Forestry and wood processing 

Geology, mining and metallurgy 

Mechanical engineering 

Electrical engineering 

Chemical engineering 

Textile processing 

Textile and leather processing 

Graphics 

Personal services 

Architecture 

Architecture and geodesy 

Transport 

Travel, tourism, hotel and catering 

475 224 - - - - 491 234 - 511 252 - 

18 822 9 238 47 992 213 6 19 495 9 420 39 19 647 9 738 6 

 
6 906 

 
3 665 

 
7 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- - - - - - 713 459 - 684 473 - 

 

214 
 

124 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 593 
 

1 282 
 

- 
 

2 669 
 

1 455 
 

- 

 
737 

 
392 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 937 

 
2 580 

 
12 

 
5 115 

 
2 727 

 
- 

 
434 

 
153 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
437 

 
157 

 
3 

 
418 

 
121 

 
- 

- - - 30 10 - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - 

158 45 4 7 - - 126 40 - 130 30 - 

168 36 - 26 2 - 170 46 - 156 30 - 

1 005 77 5 185 4 4 947 66 6 975 48 2 

1 184 199 3 120 5 1 1 190 165 - 1 240 141 - 

422 219 5 39 11 - 384 193 1 396 217 - 

80 61 2 12 4 - 53 40 - 80 59 - 

194 83 6 6 1 - 155 82 1 202 114 - 

46 16 - 7 2 - 41 16 1 37 17 - 

300 256 2 151 86 - 295 252 4 297 239 - 

27 5 1 32 - - 21 2 1 27 2 - 

348 102 - - - - 335 102 - 292 80 - 

600 228 - - - - 609 224 3 546 221 - 

239 96 - 325 80 1 266 94 - 253 99 - 

Кожарска 1 4 48 3 - - - - 11 - - - - - 

Уметничко               
образование               
Ликовно 3 16 370 241 4 - - - 130 78 4 - - - 

Музичко 4 32 790 302 1 - - - 181 65 1 - - - 

Балетско 1 4 111 81 - - - - 29 22 - - - - 
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2 630 1 407 8 - - - 2 774 1 444 4 2 790 1 492 4 
services 

Economics, law and trade 
 
Health 

Physical education 

Automotive technology 

Leather processing 

Art education 

 
Fine arts 

Music 

Ballet 

2 516 1 839 1 26 8 - 2 843 1 928 3 2 709 1 980 - 

283 77 - - - - 274 72 - 322 65 - 

- - - 26 - - - - - - - - 

8 3 - - - - 12 - - 17 - - 

 
83 

 
56 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
87 

 
59 

 
- 

 
70 

 
48 

 
- 

210 81 - - - - 207 97 - 192 59 - 

26 18 - - - - 26 20 - 30 21 - 

 

 
Извор: ДЗС, Основни и средни училишта на почетокот на учебната 2015/2016 година, 
Статистички преглед: Население и социјални статистики, 2.4.16.05 850, Скопје, мај 2016 

 

 

 

 

 

Анекс 32. (Шифра: ТРП 16.12-А32) (Дел В)  
(Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 

 
TRP16.12 Students in vocational programmes (total and as % of total upper secondary students) by sex 

  2013 2014 2015 2016 

 Total regular upper secondary education 

Total 89884 86418 83522 80295 

Male 46909 45232 43146 41965 

Female 42975 41186 40376 38330 

 General education 

Total 36353 35123 34038 32296 

Male 16651 16264 15579 15030 

Female 19702 18859 18459 17266 

 Vocational Education 

Total 52230 49966 48192 46728 

Male 29567 28311 26916 26288 

Female 22663 21655 21276 20440 

 Art education 

Total 1301 1329 1292 1271 

Male 691 657 651 647 

Female 610 672 641 624 

 % of VET 

Total 58.1 57.8 57.7 58.2 

Male 63.0 62.6 62.4 62.6 

Female 52.7 52.6 52.7 53.3 

Sources: Macedonia State Statistical Office  
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Анекс 33. (Шифра: ТРП 16.13-А33) (Дел В и Г) 
 

Т-47: Специјални средни училишта, паралелки, ученици и наставници според видот на спреченоста на учениците  

T-47: Special upper secondary schools, class sections, students and teachers according to the type of students' disabilities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор: ДЗС, Основни и средни училишта на почетокот на учебната 2015/2016 година, 
Статистички преглед: Население и социјални статистики, 2.4.16.05 850, Скопје, мај 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Учили- 
шта 

Schools 

 

 
Пара- 

лелки 
Class 
sections 

Ученици / Students Наставници / Teachers 
 

 

 
вкупно 

total 

 
учени- 

чки 
female 

students 

 
повто- 
рувачи 
repea- 
ters 

 
вкупно 

total 

со полно 
работно 
време 

full-time 

со пократко 
од полното 

работно време 
part-time 

сè 
all 

жени 
women 

сè 
all 

жени 
women 

сè 
all 

жени 
women 

2014/2015 

Вкупно 

За слепи и 

слабовидни лица 

За глуви и наглуви 

лица 

За лица попречени 
во менталниот 
развој 

2015/2016 

Вкупно 

За слепи и 

слабовидни лица 

За глуви и наглуви 

лица 

За лица попречени 
во менталниот 
развој 

 

4 

 

61 

 

278 

 

77 

 

- 

 

84 

 

43 

 

68 

 

35 

 

16 

 

8 

2014/2015 

Total 

With sight 

disabilities 

With hearing 

disabilities 

With 

intellectual 

disabilities 

2015/2016 

Total 

With sight 

disabilities 

With hearing 

disabilities 

With 

intellectual 

disabilities 

1 7 16 6 - 14 11 11 9 3 2 

1 12 38 11 - 21 11 18 9 3 2 

2 42 224 60 - 49 21 39 17 10 4 

 
 

4 

 
 

61 

 
 

260 

 
 

75 

 
 

1 

 
 

81 

 
 

41 

 
 

67 

 
 

34 

 
 

14 

 
 

7 

1 8 18 10 - 16 12 11 9 5 3 

1 12 39 15 1 21 11 18 9 3 2 

2 41 203 50 - 44 18 38 16 6 2 
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Анекс 34. (Шифра: ТРП 16.14-А34) (Дел Б) 

Т-08: Активно население според школската подготовка  

T-08: Labour force by educational attainment 

 

 
Школска подготовка 

Активно население 
Labour force 

Вработени 
Employed 

Невработени 
Unemployed 

 
Educational attainment 

2015/I 2016/I 2015/I 2016/I 2015/I 2016/I 

   Вкупно / Total    
Вкупно 959 388 945 821 697 248 714 435 262 140 231 386 Total 

Без образование (3399) (4972) (1721) (3064) (1678) (1908) Without education 

Незавршено основно 28 497 18 752 18 500 14 894 9 997 (3859) Incomplete primary and lower 

образование      secondary education 

Основно образование 194 230 186 569 133 504 128 706 60 726 57 862 Primary and lower secondary 

      education 

3 години средно образование 79 771 69 694 55 393 53 901 24 378 15 793 3 years of secondary education 

4 години средно образование 434 285 421 961 314 973 315 229 119 312 106 732 4 years of secondary education 

Више образование 23 025 18 590 18 445 16 314 (4580) (2276) Higher vocational education 

Високо образование 196 182 225 283 154 713 182 327 41 469 42 956 University level education 

   Мажи / Men    
Вкупно 580 322 582 602 415 727 429 154 164 596 153 448 Total 

Без образование (1589) (3862) : (2397) : : Without education 

Незавршено основно 16 854 9 479 10 540 7 946 6 314 (1533) Incomplete primary and lower 

образование      secondary education 

Основно образование 130 307 133 154 86 390 88 967 43 917 44 186 Primary and lower secondary 

      education 

3 години средно образование 55 304 46 263 37 923 36 283 17 381 9 980 3 years of secondary education 

4 години средно образование 269 959 271 951 195 097 197 379 74 862 74 572 4 years of secondary education 

Више образование 12 332 9 511 9 526 8 388 (2806) : Higher vocational education 

Високо образование 93 977 108 382 75 618 87 794 18 360 20 588 University level education 

   Жени / Women    
Вкупно 379 066 363 219 281 521 285 281 97 544 77 938 Total 

Без образование (1809) : : : : : Without education 

Незавршено основно 11 643 9 273 7 959 6 948 (3683) (2325) Incomplete primary and lower 

образование      secondary education 

Основно образование 63 923 53 415 47 115 39 739 16 808 13 676 Primary and lower secondary 

      education 

3 години средно образование 24 467 23 432 17 470 17 618 6 997 5 814 3 years of secondary education 

4 години средно образование 164 326 150 010 119 875 117 850 44 450 32 160 4 years of secondary education 

Више образование 10 694 9 079 8 920 7 926 (1774) : Higher vocational education 

Високо образование 

 

 

 

 

 

ование 

102 205 116 901 79 095 94 533 23 109 22 368 University level education 

 

 
Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, Соопштение: Активно 
население во Република Македонија, Резултати од анкетата на работна сила, I тримесечје 
2016 година, број:2.1.16.23, Скопје, 2016 година 
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Анекс 35. (Шифра: ТРП 16.14-А35) (Дел Б) 
(Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 
 

TRP16.14 Educational attainment of active population (aged 25+) [%]    

  2010 2011 2012   

  Total Male Female Total Male Female Total Male Female 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Low 28.3 30 25.5 27.1 29.5 23.4 25.4 27.4 22.2 

Medium 52.3 53.2 50.9 51.4 52.6 49.5 52.6 54.1 50.1 

High 19.5 16.8 23.6 21.5 17.9 27 22 18.4 27.6 

  2013   2014   2015 

  Total Male Female Total Male Female Total Male Female 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Low 25.5 27.8 22 25.2 27.6 21.6 23.9 25.9 20.7 

Medium 53.6 55.3 51 53.3 55.5 50 52.5 55.6 47.9 

High 20.9 16.9 27 21.5 17 28.4 23.6 18.5 31.4 

Sources: Eurostat         

 

 

 

 Анекс 36. (Шифра: ТРП 16.15-А36) (Дел Б) 
 (Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 

 
TRP16.15 Public expenditure on education    

  2010 2011 2012 2013 2014 

% of GDP 4.5 4.7 4.5 4.6 4.3 

% of total expenditure 17.5 17.7 18 16.1 16.2 

Sources: Ministry of Education and Science of Macedonia  

 

 

 

Анекс 37. (Шифра: ТРП 16.16-А37) (Дел Б) 
 (Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 
 

TRP16.16 Total population     

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 2052722 2057284 2059794 2062294 2065769 2069172 

Male 1028815 1030880 1031926 1033138 1034841 1036518 

Female 1023907 1026404 1027868 1029156 1030928 1032654 

Sources: Eurostat      

 

 

 

Анекс 38. (Шифра: ТРП 16.17-А38) (Дел Б) 
 (Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 
 

TRP16.17 Relative size of youth population (age group 15–24) [%]  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 21.5 21.1 20.5 20.1 19.6 21.5 

Male 21.8 21.4 20.9 20.3 19.8 21.8 

Female 21.2 20.7 20.2 19.7 19.3 21.2 

Sources: Macedonia State Statistical Office (ETF calculation)  
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Анекс 39. (Шифра: ТРП 16.18.а-А39) (Дел Б) 
 

 
Три предложени подгрупи на Меѓуресорската група за претприемачко учење и  
нивниот состав  
 

 
Извор: Министерство за образование и наука, Стратегија за претприемачко учење во 
Република Македонија 2014-2020, Подготвена со помош на Европската фондација за обука, 
Скопје, ноември 2014 година. 
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Анекс 40. (Шифра: ТРП 16.18.а-А40) (Дел Б) 

 

 

 

 
 

Извор: Министерство за образование и наука, Стратегија за претприемачко учење во Република Македонија 2014-2020, Подготвена со помош на 
Европската фондација за обука, Скопје, ноември 2014 година. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
                       Показател Методологија О С В О С В О С В О С В О С В О С В О С В 

% на млади лица кои го 
сметаат 

самовработувањето како 
кариерна опција 

 

Анкета на 
студентите 

10 
% 

20 
% 

30 
% 

15 
% 

25 
% 

30 
% 

20 
% 

30 
% 

40 
% 

25 
% 

35 
% 

45 
% 

30 
% 

40 
% 

50 
% 

35 
% 

45 
% 

55 
% 

40 
% 

50 
% 

60 
% 

% на студенти на одредено 
образовно ниво вклучени во 
претприемачки активности 

Анкета на 
училишта и 
наставници 

10 
% 

20 
% 

30 
% 

15 
% 

25 
% 

30 
% 

20 
% 

30 
% 

40 
% 

25 
% 

35 
% 

45 
% 

30 
% 

40 
% 

50 
% 

35 
% 

45 
% 

55 
% 

40 
% 

50 
% 

60 
% 

% на студенти кои го 
напуштиле училиштето кои 

веруваат дека имаат 
компетенции да започнат 

бизнис 

 
Анкета на 

студентите 

 
30 
% 

 
35 
% 

 
40 
% 

 
35 
% 

 
45 
% 

 
55 
% 

 
40 
% 

 
50 
% 

 
60 
% 

 
45 
% 

 
55 
% 

 
65 
% 

 
50 
% 

 
60 
% 

 
70 
% 

 
55 
% 

 
65 
% 

 
75 
% 

 
60 
% 

 
70 
% 

 
80 
% 

% на студенти кои се 
заинтересирале да станат 

претприемачи поради 
училишната настава 

 

Анкета на 
студентите 

10 
% 

20 
% 

30 
% 

15 
% 

25 
% 

30 
% 

20 
% 

30 
% 

40 
% 

25 
% 

35 
% 

45 
% 

30 
% 

40 
% 

50 
% 

35 
% 

45 
% 

55 
% 

40 
% 

50 
% 

60 
% 
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Анекс 41. (Шифра: ТРП 16.18.а-А41; ТРП 16.18.б-А41; ТРП 16.18.в-А41;) (Дел Б) 

        
% на млади лица под 30 годишна возраст кои 

започнале сопствен бизнис 
Бази на податоци од АВРМ, Централен 

регистар, АППРМ 
12% 15% 18% 20% 23% 25% 

% на невработени лица кои започнале 
сопствен бизнис 

Бази на податоци од АВРМ, Централен 
регистар, АППРМ 

8% 10% 13% 15% 18% 20% 

% на образовни институции кои соработуваат со 
локални бизниси 

Анкета на школи за менаџмент, анкета на 
наставници, анкета на студенти, анкета на 

неформалното образование 

 

55% 
 

60% 
 

65% 
 

70% 
 

75% 
 

80% 

% на непретприемачи кои побарале знаење и 
вештини за да започнат бизнис (перцепција на 

способности) 

 

Извештај на GEM 
 

58% 
 

60% 
 

63% 
 

65% 
 

68% 
 

70% 

% на непретприемачи кои гледаат добри 
можности за започнување бизнис во 

наредните 6 месеци 

 

Извештај на GEM 
 

40% 
 

45% 
 

50% 
 

55% 
 

60% 
 

65% 

% на непретприемачи кои стравот од неуспех ги 
спречува да започнат бизнис 

Извештај на GEM 35% 32% 30% 28% 25% 20% 

% на непретприемачи кои очекуваат за 
започнат бизнис во наредните 3 години 

Извештај на GEM 30% 33% 35% 38% 40% 45% 

 

Извор: Министерство за образование и наука, Стратегија за претприемачко учење во Република Македонија 2014-2020, Подготвена со помош на 
Европската фондација за обука, Скопје, ноември 2014 година. 

Показател Методологија 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Квалитет на образовниот систем 
5 столб: Високо образование и обука, 
Извештај за глобалната конкурентност 

(вредност) 

 

4.0 
 

4.3 
 

4.5 
 

4.8 
 

5.0 
 

5.5 

 

Квалитет на школи за менаџмент 
5 столб: Високо образование и обука, 
Извештај за глобалната конкурентност 

(вредност) 

 

4.0 
 

4.3 
 

4.5 
 

4.8 
 

5.0 
 

5.5 

Достапност на услуги за специјализирано 
истражување и обука 

5 столб: Високо образование и обука, 
Извештај за глобалната конкурентност 

(вредност) 

 

4.3 
 

4.5 
 

4.8 
 

5.0 
 

5.3 
 

5.5 

 

Обем на обука на персонал 
5 столб: Високо образование и обука, 
Извештај за глобалната конкурентност 

(вредност) 

 

4.0 
 

4.3 
 

4.5 
 

4.8 
 

5.0 
 

5.3 
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Анекс 42. (Шифра: ТРП 16.18.а-А42; ТРП 16.18.в-А42;) (Дел Б) 

 

Показател Методологија 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
% на непретприемачи кои гледаат на 

претприемаштвото како посакуван избор за 
кариера 

 

Извештај на GEM 
 

72% 
 

75% 
 

78% 
 

80% 
 

82% 
 

85% 

% на идни нови претприемачки активности 
(деловни потфати во почетна фаза) 

Извештај на GEM 4% 5% 8% 10% 12% 15% 

% на нови сопственици на бизнис Извештај на GEM 4% 5% 6% 7% 8% 9% 

% на претприемачки активности во рана фаза Извештај на GEM 8% 9% 10% 11% 12% 13% 

% на етаблирани сопственици на бизнис Извештај на GEM 7% 8% 9% 10% 11% 12% 

% на стапка на прекинување со бизнис Извештај на GEM 4% 3% 3% 2% 2% 1% 

% наставници кои ја примениле алатката за 
мерење на наставници изготвена како дел од 

спроведувањето на оваа стратегија 

Алатка за мерење на постигањата на 
наставници за Претприемачко учење 

 

50% 
 

60% 
 

70% 
 

80% 
 

90% 
 

100% 

% подобрувања на активностите на 
наставниците во општиот процес на 

претприемачко учење 

Алатка за мерење на постигањата на 
наставници за Претприемачко учење 

 

20% 
 

30% 
 

40% 
 

50% 
 

60% 
 

70% 

% подобрувања на активностите на Алатка за мерење на постигањата на 25% 35% 45% 55% 65% 75% 
наставниците во спроведувањето различни 

педагошки решенија поврзани со претприемачко 
учење 

наставници за Претприемачко учење       

% подобрувања на активностите на наставниците 
во спроведувањето различни образовни средини 

поврзани со претприемачко учење 

 

Алатка за мерење на постигањата на 
наставници за Претприемачко учење 

 
25% 

 
35% 

 
45% 

 
55% 

 
65% 

 
75% 

% подобрувања на активностите на 
наставниците во вмрежувањето поврзано со 

претприемачко учење 

Алатка за мерење на постигањата на 
наставници за Претприемачко учење 

 

25% 
 

35% 
 

45% 
 

55% 
 

65% 
 

75% 

 
 
   Извор: Министерство за образование и наука, Стратегија за претприемачко учење во Република Македонија 2014-2020, Подготвена со помош на 
   Европската фондација за обука, Скопје, ноември 2014 година
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Анекс 43. (Шифра: ТРП 16.19-А43) (Дел Б) 
 (Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 

       

TRP16.20 Incidence of self-employment [%]    

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 28.5 28.2 26.8 28.1 26.7 21.8 

Male 30.8 30.8 29 30.1 29.8 23.9 

Female 24.8 24.3 23.5 25.1 21.8 18.7 

Sources: Macedonia State Statistical Office (ETF calculation)  

Note: Self-employed+Unpaid family workes as % of total employed  
 

 
 

 Анекс 44. (Шифра: ТРП 16.20-А44) (Дел Б) 
 (Преземено од Европската фондација за обуки – ЕТФ) 

   

TRP16.20 Skill gaps [%] 

  2009 2013 

Skill gaps 14.7 14 

Sources: World Bank  

 

 

Анекс 45. (Шифра: ТРП 16.21-А45) (Дел В и Г) 
 

Учебна 
година 

Број на 
опфатени 
стручни 

училишта 

Број на ученици 
кои реализираат 

практична 
настава 

Број на ученици 
кои реализираат 

феријална 
пракса 

Број на ученици кои 
реализираат 

професионална 
пракса 

Број на ученици кои 
реализираат 

Практична настава 
кај работодавач 

Број на ученици кои 
реализираат 

Практична настава 
во училиште 

Број на работодавачи 
каде се реализира 

практичната настава 

2015/16 74 31748 12952 2204 11543 24733 1010 

% 72% 29,5% 5% 26%  56%  

Вкупен опфат на ученици-43958;  Вкупен број на ученици според МОН за 2015/16-45611 

 
Извор: ЦСОО, Интерно собирање на податоци од училишта, Креирано од ЦСОО
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 4. Отчет 
 
 
ЗЕМЈА: Република Македонија 

 

Национален координатор: м-р Роберт Горгиев 

Надлежна институција: Центар за стручно образование и обука 

Членови на работна група (имиња, институции/организации, контакт) 

- м-р Зоран Јовчевски, раководител, ЦСОО 
- м-р Елизабета Јовановска-Радановиќ, член, ЦСОО 
- Бојана Политова, член, ЦСОО 
- Горан Спасовски, член, ЦСОО 
- Албион Сулемани, член, ЦСОО 

 

Кажете ни за 
спроведувањето на 
процесот во земјата 

По иницијалните средби на Кантри менаџерот за Република 
Македонија, г. Шон Мендез, со претставниците од надлежните 
институции од МОН и ЦСОО, и утврдување на потребата за 
изготвување на националниот Извештај „Торино процес 2016-2017 
год.“, во земјата е избран националниот координатор м-р Роберт 
Горгиев и e формирана петчлена работна група надлежна за 
изготвување на Извештајот. Работната група раководена од 
националниот координатор одржа повеќе работни средби на кои беа: 
идентификувани релевантни чинители кои треба да партиципираат 
во изготвувањето на Извештајот, беше утврдена методологија и 
динамика на собирање податоци од институциите, беше изготвен 
структуриран прашалник за собирање на податоците од 
институциите. Прашалникот беше дистрибуиран до надлежните 
институции, членовите на работната група беа во постојана 
комуникација со институциите (директна и медиумска), се одржаа 
многу работни средби со институциите за да се појаснуваат точките 
од прашалникот со цел да се добијат релевантни податоци и сл. Во 
наредната фаза беа собрани и анализирани прашалниците од 
институциите и врз основа на анализата беа утврдени точките со 
добра покриеност на податоци и точките каде што треба да се изврши 
надополнување. После тоа се пристапи кон пишување на Извештајот 
и изработување на неговата драфт-верзија, која беше елаборирана 
пред релевантите чинители од земјата, а истата беше разгледувана 
од експертите на ЕТФ. Со вградувањето на насоките добиени по 
однос на Извештајот „Торино процес 2016-2017 год.“, истиот ја 
добива својата финална верзија. Република Македонија првпат 
самостојно изготвува ваков Извештај, секако дека имаше и одредени 
потешкотии во неговото изготвување, но задоволството кај сите е 
големо поради позитивните коментари кои ги предизвика документот. 
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Кажете ни за работната 
група 

Потесната работна група брои пет члена и национален координатор, а 
формирана е ад-хок за изготвување на Извештајот „Торино процес 
2016-2017 год.“, иако, некои членови од работната група имаат 
учествувано во мониторинг и евалуација на процеси во доменот на 
образованието и пазарот на трудот релевантни за земјата. Сите 
членови се вработени во Центарот за стручно образование и обука 
како советници во различни подрачја, додека националниот 
координатор е на позицијата заменик-директор во ЦСОО. Работната 
група е компонирана од искусни и помлади советници, со цел да се 
направи конекција помеѓу искуството и младоста. На првите работни 
средби, групата недвосмислено ја утврди потребата од активно 
учество на сите заинтересирани страни од образованието и пазарот на 
труд заради успешно реализирање на процесот. Беа идентификувани 
и селектирани релевантните институции од кои се побара да 
номинираат свои членови кои ќе учествуваат во активностите за 
изготвување на Извештајот. Институциите тоа го направија и на тој 
начин добивме поширока група за Торино процесот. Во работата 
имаше хетероген пристап на работење како што се: работни средби во 
потесен и поширок состав, индивидуален пристап, работа во парови и 
сл. Имаше усни излагања, разговори, презентации, илустрации, видео-
конференции, интернет, посети, дискусии, дебати, анализи и сл. 

Кажете ни за вредностите 
на учењето од ТРП за 
работната група                                                         

Она што може да се издвои и да се истакне како вредност на учењето 
во оваа фаза на Извештајот „Торино процес 2016-2017 год.“ е: 
- најдобри резултати дава колаборативниот пристап на соработка 
помеѓу сите засегнати страни; 
- резултатите од учење треба да бидат заедничка одговорност на сите 
чинители и од образованието и од пазарот на труд; 
- стручното образование и обука кое бара промени, всушност е многу 
чувствително на промени, доколку тие не се аргументирани и 
поткрепени со релевантни податоци и показатели; 
- соработката меѓу стручното образование и обука и пазарот на трудот 
е комплексен процес, не е чин и потребни се квалитетни човечки 
ресурси и обезбедени материјално-технички услови; 
- во насока на поврзување на стручното образование и обука и пазарот 
на труд потребна е акција/поддршка од државата, но и акција/поддршка 
од меѓународни проекти; 
- ваквиот документ ја отсликува фактичката состојба на земјата во 
различни сегменти на стручното образование и обука и пазарот на 
трудот; 
- Извештајот детектира состојби на недоволна поврзаност на стручното 
образование и обука со пазарот на трудот, но прикажува и состојби 
каде поврзаноста меѓу СОО и ПТ е на добро ниво, а и состојби на 
прогрес кои се направени во земјата на ова поле во последниот период; 
- Извештајот има доволно провокативност за понатамошни истражу-
вања во оваа област заради дефинирање развојни промени; 
- Извештајот има едукативно влијание врз членовите на работната 
група, а и пошироко, врз сите оние кои ќе го читаат и ќе го користат во 
насока на сеопфатно анализирање и констатирање на состојбите. 
 

Дали користевте локални 
експерти за спроведување на 
ТРП? 

Не. 
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Принципи на ТРП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Торино процесот дава основа за развивање на визијата и стратешките 
приоритети за развој на стручното образование и обука. 
Заснован е на четирите принципи: сопственост, широко учество, 
холистички пристап и проценка базирана на знаење и податоци. 
Република Македонија првпат самостојно го реализира овој процес. 
Сопственоста е клучен фактор во обезбедувањето дека резултатите од 
Торино процесот имаат одржливо влијание врз националната 
политика. Учеството на релевантните чинители од образованието и 
пазарот на труд го прави процесот комплементарен во однос на 
националните политики и релевантните процеси кои се одвиваат во 
земјата. 
Принципот на широко учество обезбеди застапеност и вклученост на 
засегнатите клучни страни при што придонесот од вклученоста на 
заинтересирани чинители овозможи креирање Извештај со широки и 
консензуални видувања за состојбите во однос на стручното 
образование и обука и пазарот на труд.  
Холистичкиот принцип кој е присутен во Извештајот овозможува и ја 
прикажува интеракцијата на чинителите во системот на образование, 
но и влијанието на стручното образование и обука во средината во која 
егзистира од економски, социјален, културолошки аспект и сл.  
Проценки базирани на знаење и податоци, кој во целост е запазен во 
Извештајот од причина што само така може да се добие реална слика 
за состојбите во земјата, да се измери напредокот и да се спореди 
земјата со останатите од регионот и позиционира во европски рамки. 
Согласно со овој принцип може да се носат одлуки  за системско 
инкорпорирање на решенија кои претходно се пилотирале во 
државата. 

Докази Извештајот се заснова на различни видови докази како што се: 
различен вид податоци, официјални стратешки и концепциски 
документи, анализи, прегледи, графички прикази, литература, како и 
одговорените прашалници на институциите кои беа вклучени во 
процесот. Првенствено, податоци и докази кои се веродостојни, јавно 
публикувани, издадени од институции надлежни за таков вид податоци 
како што се: Државниот завод за статистика, Eurostat, OECD, 
министерства, агенции, ЕТФ и сл. Се користеа и информации  од 
Интернет и посета на разни веб-локации кои можеа да дадат соодветен 
придонес за Извештајот. 
Многу ретко се случуваше да недостасуваат одредени податоци, и во 
таков случај беа консултирани повеќе институции надлежни за 
одредени состојби, со што се настојуваше да се дојде до консензуален 
заклучок за одредена состојба. 

Учество Принципот на широко учество обезбедува застапеност и вклученост на 
засегнатите страни како што се: Министерство за образование и наука, 
Министерство за труд и социјална политика, Агенција за вработување, 
Државен завод за статистика, Општини, Заедница на единиците на 
локалната самоуправа, комори, стручни училишта, Биро за развој на 
образованието, Државен испитен центар, Центар за образование на 
возрасни, Центар за стручно образование и обука и др. Засегнатите 
страни имаа доволно информации за да можат активно да придонесат 
во анализата на состојбите. Беа одржани средби на кои им беше 
презентиран Торино процесот и во текот на нивното работење се 
одржуваа контакти и се појаснуваа одредени нејаснотии кои им се 
пројавуваа при пополнување на изготвениот прашалник. 
Постои простор за подобрување на квантитетот на вклученоста на 
заинтересираните страни, како и квалитетот на добиените 
информации од истите. Проценка е дека можеби резултатите би биле 
подобри во услови кога земјата би била во порелаксирана политичка 
состојба и кога функционалноста на децентрализацијата би била на 
повисоко ниво.  
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Сопственост Голема е корисноста од Торино процесот за земјата од причина што 
Извештајот претставува и дава сеопфатна слика на интеракцијата 
меѓу стручното образование и обука со пазарот на труд бидејќи 
обработува: преглед на потсистемот на стручно образование и обука 
и неговиот социоекономски контекст, ефективноста и ефикасноста во 
препознавањето и задоволувањето на побарувањата на економијата 
и пазарот на труд, ефективноста и ефикасноста во препознавањето и 
решавањето на демографските, социјалните и инклузивните 
побарувања, внатрешна ефикасност на стручното образование и 
обука и управување и практики на политиката во стручното 
образование и обука. 

 

Сеопфатен поглед на стручно 
образование и обука 

Структурираноста на Извештајот и она што е обработено во истиот 
дава индиција и димензија на целосен холистички приказ на 
состојбите во стручното образование и обука и пазарот на труд.  
 
 Дали го користевте 

пакетот за поддршка на 
имплементацијата на 
ТРП? 

Работната група го користеше пакетот за поддршка при изработката 
на Извештајот „Торино процес 2016-2017 год.“, и поддршката која 
континуирано ја даваше Европската фондација за обука. 
Понатамошно развивање и подобрување на поддршката и 
сеопфатноста во процесот би можело да биде во: 
- обезбедување финансиски средства за потесната работна група 
заради покривање на материјални трошоци, овозможување на 
групата да може да реализира теренски посети на чинителите од 
другите општини релевантни за стручното образование и обука, 
пазарот на труд и сл.;  
- редуцирање на секојдневните активности на членовите посебно во 
фазата на консултации и пишување на Извештајот; 
- организирање работилници во текот на изготвување на Извештајот 
со 2-3 земји заради размена на искуства и споделување на добрите 
практики и проблемите кои се јавуваат во текот на работата. 
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