ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАTA НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. до 31.12. 2010 ГОДИНА

Скопје, јануари 2011 година

ВОВЕД

Активностите во Центарот за стручно образование и обука – Скопје (во
понатамошниот текст: Центарот), се одвиваа во согласност со Програмата за
работа на Центарот во 2010 година. Извештајот е изготвен врз основа на
индивидуалните извештаи за работа од вработените за периодот од 01.01.2010
до 31.12.2010 година, и истиот е усвоен од страна на Управниот одбор на ден
__.__.2011 година.

Во текот на 2010 година, Центарот остваруваше активности од следните
области:
•

Развој на стандарди на занимања и стручни квалификации;

•

Развој на образовни програми;

•

Истражување и развој на стручното образование и

•

Логистичка поддршка на активностите.

Во текот на 2010 година, покрај работните задачи предвидени со
годишната програма, Центарот за стручно образование и обука реализира и
работни задачи кои не беа предвидени со истата, а беа зададени од страна на
Министерството за образование и наука, Секретаријатот за европски прашања
и други институции. Исто така, Центарот учествуваше и во активности на
проекти чии носители се други институции.
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ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ

I.

РАЗВОЈ
НА
КВАЛИФИКАЦИИ

СТАНДАРДИ

НА

ЗАНИМАЊА

И

СТРУЧНИ

1. УЧЕСТВО ВО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ
За усогласување на понудата и побарувачката на соодветните кадри на
пазарот на трудот за сите нивоа на стручно образование, Центарот ги
користеше постојните бази на податоци обезбедени од Агенцијата за
вработување, Извештајот за Колаборативната евалвација на влијанието на
реформираното четиригодишно средно стручно образование и други извори.
2. СОРАБОТКА СО СОЦИЈАЛНИТЕ ПАРТНЕРИ
Центарот соработуваше со повеќе институции и субјекти заинтересирани
за стручното образование како што се: Стопанската комора, Сојузот на
стопански комори, Стопанската комора на северозападна Македонија,
Занаетчиската комора на Република Македонија, Организацијата на
работодавачи, Бизнис конфедерацијата на Република Македонија и други
инстистуции.
Изготвена е Рамка за развој на партнерското работење, со цел
развивање на политиките и стратегијата за социјално партнерство, со
поддршка на Светско учење – УСАИД, во рамките на проектот за човеков и
институционален развој.
На ден 15.10.2010 година, со поддршка на проектот Вештини за
вработување на Британскиот Совет, беа изготвени и свечено потпишани
Протокол за социјално партнерство во областа на стручното
образование и обука како основа за долгорочна стратешка соработка помеѓу
Центарот и Владата на Република Македонија од една страна и социјалните
партнери во областа на стручното образование и обука од друга страна, како и
поединечни Меморандуми за соработка и разбирање помеѓу Центарот и
Министерството за труд и социјална политика и социјалните партнери.
3. ИЗРАБОТКА НА СТАНДАРДИ НА ЗАНИМАЊА
Центарот изработи 14 стандарди на занимања во струките од техничкото
образование (четиригодишно стручно образование) со поддршка на проектот
Вештини за вработување на Британскиот Совет и Светско учење, како и два
стандарда на занимање за келнер и готвач од угостителско – туристичката
струка во рамките на проектот со Култур Контакт.
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4. УЧЕСТВО ВО ДЕФИНИРАЊЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

НА НАЦИОНАЛНАТА

РАМКА НА

Советниците од Центарот земаа учество на конференција за лансирање
на Националната рамка на квалификации ,,НРК - приклучување кон европската
рамка на знаење, квалификации и вештини”, расправата по Основите на
Националната рамка на квалификации во рамките на проектот Техничка помош
на Министерството за образование и наука за доживотно учење и завршната
конференција на проектот Техничка помош на МОН за доживотно учење.
Беше дадено мислење за споредување на степените на стручната
подготовка со нивоата на стручното образование до Стопанската комора на
Република Македонија. Земено е и активно учество на повеќе работилници на
тема “Хармонизација на националното законодавство со Директивата за
признавање на професионални квалификации 2005/36/ЕС”.

II.

РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ

1. ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМСКИ ДОКУМЕНТИ
Изработени се следните програмски документи:
•
Пет наставни програми за втора година за образовниот профил
техничар нутриционист од хемиско-технолошката струка;
•
Четири наставни програми за трета година за образовниот профил
пекар од хемиско- технолошката струка;
•
Пет наставни програми за втора година за образовниот профил
техничар за агроменаџмент од земјоделско - ветеринарната струка;
•
Наставен план, четири наставни програми за прва година и осум
наставни програми за петта година за образовниот профил машински техничар
за ученици со посебни образовни потреби за четиригодишно образование со
петгодишно траење;
•
Наставен план, четири наставни програми за прва и седум
наставни програми за петта година за лица со посебни образовни потреби со
оштетен слух, за образовниот профил конфекциски техничар од текстилно кожарска струка;
•
Наставен план, три наставни програми за прва година, пет
наставни програми за четврта година за ученици со оштетен вид за
oбразовниот профил физиотерапевтски техничар од здравствена струка.
•
Две наставни програми Бизнис за четврта и Бизнис за петта
година, за лица со посебни образовни потреби;
•
Изработка на стандард за образовен профил машинивозач за
дизел и електро влечни возила од сообраќајната струка;
•
Ревидирање на 14 наставни програми од образовниот профил
машински воздухопловен техничар од машинската струка;
•
Изработка на една наставна програма од образовниот профил
машински воздухопловен техничар од машинската струка;
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•
Четири наставни програми за втора година за образовниот профил
техничар за компјутерско управување од машинската струка.
2. ИЗРАБОТКА НА ПРАШАЊА ЗА ЕКСТЕРНО ПРОВЕРУВАЊЕ НА
ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА СТРУЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ
За исполнување на законската обврска, изработени се вкупно 740
предлог тестови за екстерно проверување на постигањата на учениците по
стручните предмети кои се изучуваат во завршните години (548 тестови за
четиригодишно и 192 тестови за тригодишно), и истите согласно потребите се
лекторирани и преведени на албански и турски јазик.
3. ИЗРАБОТКА НА ИСПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ДРЖАВНА МАТУРА И
ЗАВРШЕН ИСПИТ
Бидејќи не беше искажана потреба од изготвување на испитни програми
за државна матура и за завршен испит за старите наставни планови и
програми, Центарот не изготви испитни програми за полагање на стручни
предмети за државна матура и за завршен испит.
4. ИЗРАБОТКА НА ИСПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРООДНОСТ НА
УЧЕНИЦИТЕ ОД ТРИГОДИШНО ВО ЧЕТИРИГОДИШНО СТРУЧНО
ОБРАЗОВАНИЕ
Изготвени се вкупно шеесет и една испитна програма за проодност на
учениците од тригодишно во четиригодишно стручно образование.
Изработени се шест испитни програми за вертикална проодност за лица
со посебни образовни потреби за следните образовни профили: машински
техничар; конфекциски техничар и физиотерапевтски техничар;
5. УЧЕСТВО ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ДРЖАВНАТА МАТУРА И НА
ЗАВРШНИОТ ИСПИТ
Вработените во Центарот врз основа на решение на министерот за
образование и наука, учествуваа како набљудувачи при спроведување на
државната матура во средните училишта.
6. СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ
Советниците од Центарот континуирано ја следеа реализацијата на
наставните планови и програми. Преку средби со раководниот кадар и
стручните активи на средните стручни училишта разгледуваа решенија за
нивна поуспешна реализација.
7. УЧЕСТВО ВО ВРЕДНУВАЊЕТО НА ЧЕТИРИГОДИШНОТО СТРУЧНО
ОБРАЗОВАНИЕ
Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу Центарот,
МОН и ЕТФ (Европската тренинг фондација), финализирани се активностите за
евалвација на четиригодишното стручно образование. Центарот даде целосна
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логистичка поддршка при изготвување на потребната документација и
прашалници за опременоста на училиштата, нивно доставување до 70 стручни
училишта во Република Македонија, собирање на повратните информации и
проследување на истите до истражувачкиот тим, во врска со реализацијата на
Проектот за евалвација на четиригодишното стручно образование.
Земено е учество и во Управниот одбор на проектот и подготовен е
материјал на тема: Рефлексија на колаборативната евалуација на
четиригодишното стручно образование и обука врз Центарот за стручно
образование и обука. Земено е учество на завршната конференција „Заклучоци
од студијата за евалвација на реформираното 4-годишно средно стручно
образование и обука“ и трибината на тема: Колаборативна евалвација на
влијанието од реформираното 4-годишно средно стручно образование во
организација на ЕТФ за презентација на резултатите од колаборативната
евалвација на влијанието од реформираното 4-годишно средно стручно
образование и интервенции во средното стручно образование со
четиригодишно траење со предлог Акционен план 2011-2015 година.
Финалниот резултат на оваа активност е изготвениот извештај:
Колаборативна евалуација на влијанието на реформираното
четиригодишно средно стручно образование.
8. УЧЕСТВО ВО УТВРДУВАЊЕ НА МОЖНОСТИ ЗА ОТВАРАЊЕ НА
НОВИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
Изготвен е образовен профил машиновозач за дизел и електро влечни
возила од сообраќајна струка. Истиот треба да биде усвоен во текот на 2011
година.
МЕНТОРСКА
И
КОНСУЛТАТИВНО
9. ИНСТРУКТИВНО
СОВЕТОДАВНА РАБОТА СО НАСТАВНИЦИТЕ

-

Центарот континуирано даваше поддршка на наставниците по стручните
предмети при реализација на наставните програми.
Одржани се обуки на стручните наставници на тема:
• Примена на роботика во наставата;
• Интегрирано образование преку настава по германски јазик
на
наставници од економските и угостителските училишта;
• Креирање на комуникациска платформа преку интернет за наставници
од економските училишта
• Образование за оддржлив развој на туризамот за наставници и
директори од угостителско - туристичките училишта;
• Оценување со портфолио и ученичко досие за наставници од
земјоделските училишта.
10. СТРУЧНИ МИСЛЕЊА ЗА ПРОГРАМИТЕ ЗА СЛОБОДНИ ЧАСОВИ НА
УЧИЛИШТАТА
Советниците од Центарот врз основа на изготвените Насоки за
програмирање на слободните часови на средните стручни училишта,
изготвуваа стручни мислења за програмите по слободните часови предложени
од стручните училишта.
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III. ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. ИЗРАБОТКА НА ПЕТГОДИШНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА
ЦЕНТАРОТ
Изготвена е Петгодишна стратегија за развој на Центарот за стручно
образование и обука со поддршка на Светско учење и УСАИД за
имплементација на Програмата човеков и институционален развој.
2. ИЗГОТВЕНА РАМКА ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ
НА СОО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2011 – 2016 ГОДИНА
Во рамките на подготовките за развој на Стратегијата за развој на СОО
изготвен е план на активности, односно Рамка за изработка на стратегија за
развој на СОО во Република Македонија 2011 – 2016 година.
3.
КОНЦЕПЦИЈА
ЗА
СТРУЧНО
ОСПОСОБУВАЊЕ,
СТРУЧНО
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗАНИМАЊЕ И ПОСТСРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Изработени се Концепција за стручно оспособување, Концепција за
стручно образование за занимања и Концепцијата за постсредното
образование. Овие концепции се одобрени со решение на министерот за
образование и наука.
4 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА НАСТАВНИОТ ПЛАН ЗА СПОРТСКА
ГИМНАЗИЈА
Изработени и одобрени измени и дополнувања на наставниот план за
спортската гимназија.
5. СТАНДАРДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ
РАБОТОДАВАЧИТЕ
Согласно законската обврска, Центарот изработи
реализација на практичната обука кај работодавачите.

Стандарди

за

6 УЧЕСТВО ВО ИСТРАЖУВАЊА И ПРОЕКТИ ЧИИ НОСИТЕЛИ СЕ
ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
Центарот учествуваше во реализација на истражувања и проекти кои се
однесуваат на стручното образование чии носители се други институции. Во
текот на годината беа реализирани следните активности:
- Организирање обуки за занимања и вештини кои се дефицитарни на
пазарот на трудот, за реализација на активности од Оперативниот план за
активни програми и мерки за вработување за 2010 година на Владата
на Република Македонија, имплементирани од страна на Агенцијата за
вработување.
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Земено е учество во изготвување на програми за обука и координација
на реализацијата на програмите од Оперативниот план за активни програми и
мерки за вработување за 2010 на Владата на Република Македонија:
• Програмата 5 - Програма за подготовка за вработување во мерката 5.4.
Обука за одделни занимања кои се дефицитарни на пазарот на трудот;
• Програмата 9 – Економско јакнење на жени жртви на семејно насилство;
• Програмата 10 - за поддршка на Ромите;
• Изработени се испитни програми за проверка на стручната оспособеност
на кандидатите кои учествуваа на обуките
на програмите од
Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2010
на Владата на Република Македонија;
• Изготвена е програма за обука составувач на горни делови на обувки
која е наменета за делот економско јакнење на жени - жртви на семејно
насилство; програма за обука за: келнер гастроном, аргон заварувач,
електоинсталатер и монтер на електрични инсталации во индустриски
објекти и станбени објекти и програми за обука за гипсер – монтер.
- Учество во програмирање на ИПА проекти IV компонента, во рамки
на Повеќегодишната оперативна програма за развој на човечките ресурси
2007-2013, Приоритетна оска 2: Образование и обука - инвестирање во човечки
капитал преку развиено образование и вештини, мерка 2.1. Модернизација на
системот на образование и обука:
• Изработен е Акционен план на активности поврзани со инструментот за
пред пристапна помош, компонента 4, Оперативна програма за развој на
човечки ресурси 2007 – 2013;
• Изготвена е Анализа на состојбата на опременост на средните стручни
училишта кои реализираат средно стручно образование со тригодишно
времетраење;
• Изработена е финална верзија на Твининг проектното фише;
• Земено е учество во селекција на долгорочен експерт од земја членка на
ЕУ - Твининг партнер во однос на Твининг проектното фише: Support to the
modernization the educational and training system бр.07 IB SO 03.
- Активности поддржани од Проектот Светско учење на УСАИД
имплементација на Програмата човеков и институционален развој.
- Активности за изработка на Протокол за социјално партнерство
помеѓу Центарот и социјалните партнери (поддршка на Британски совет)
- Активности за стручно усовршување на воспитно – образовниот кадар кој
реализира практична настава во виртуелни училишни компании во училиштата
од економско – правна и трговска струка, со поддршка на проектот ЕКОНЕТ
Култур Контакт од Австрија. Проектот е финализиран.
- Организирани обуки за стручно усовршување на воспитно – образовниот
кадар од угостителско - туристичка струка, во рамките на проектот ТУР РЕГ
Култур Контакт од Австрија.
- Учество во работилници за изработка на Стратегија за занаетчиство.
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7 СОРАБОТКА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
Центарот имаше тесна соработка со разни владини и невладини органи,
организации, социјални партнери, стручни и научни институции како што се:
- Влада на Република Македонија;
- Министерство за образование и наука;
- Министерството за труд и социјална политика;
- Министерство за економија;
- Министерство за финансии;
- Советот за стручно образование и обука;
- Бирото за развој на образованието;
- Агенција за вработување на Република Македонија;
- Центар за образование на возрасните;
- Национална агенција за европски образовни програми и мобилност;
- Државен испитен центар;
- Средните стручни училишта;
- Заедница на единиците на локалната самоуправа;
- Високообразовните институции (државни и приватни) во Републиката;
- Институтите;
- Стопанската комора на Македонија;
- Сојузот на стопанските комори на Македонија;
- Занаетчиската Комора;
- Невладините организации;
- Синдикатот;
- Останатите субјекти заинтересирани за развој на стручното образование.
На планот на меѓународната соработка, активноста на Центарот беше
фокусирана на:
- воспоставување на билатерална соработка со институции од регионот;
- потпишан е Меморандум за разбирање и соработка со Агенцијата за
стручно образование и обука во Република Албанија;
- заедничка реализација на одделни проекти, посети, средби и размена на
материјали и искуства.
8 ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЦЕНТАРОТ
Во однос на професионалниот развој на вработените во Центарот,
одржани се обуки на вработените од областа на Водство во рамките на
Проектот на Светско учење, УСАИД – Програма за човеков и институционален
развој на Центарот.

IV. ЛОГИСТИЧКА ПОДДРШКА НА АКТИВНОСТИТЕ
1. АНАЛИЗА НА ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Активно учество во работната група организирана од страна на
Занаетчиската комора на Македонија со поддршка на Германскиот Сојуз на
народни универзитети (ДВВ) Скопје за Анализа на законските акти и предлог за
измени.
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Центарот учествуваше во изготвувањето на документ за анализа на
законските прописи и дадени се препораки за измени и дополнувања. Истите
се презентирани на јавна расправа на тема: ,,Анализата на Законите за
образование од аспект на занаетчиството во Република Македонија” со учество
на претставници од МОН, МЕ, МТСП, ЦСОО, ЦОВ, Занаетчиската комора на
Република Македонија и претставници од работничките универзитети.
За свои потреби, Центарот спроведе издвојување на делови од законите
и подзаконските акти од областа на стручното образование со цел нивна
анализа и примена.
2. ПРЕДЛАГАЊЕ НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДДЕЛНИ
ЗАКОНИ
Врз основа на Законот за јавните службеници, се изготвуваат предлог
измени и дополнувања на Законот за стручно образование и обука.
3. ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИЦИ И ДРУГИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Согласно Законот за заштита на личните податоци (Службен весник на
Република Македонија бр. 7/05, 103/08 и 124/10) се изработија и донесоа
Правилници со цел обезбедување на тајност и заштита на обработката на
личните податоци на вработените но и на надворешните соработници на
Центарот. Правилниците содржат соодветни технички и организациски мерки
за заштита од случајно или незаконско уништување на личните податоци,
нивно губење, преправање, неовластено откривање или пристап.
За потребите на Центарот се изработи и донесе и Правилник за
ангажирање на надворешни соработници за стручна работа во Центарот.
Центарот учествуваше и во изработката на Правилник за тајноста на
испитните материјали за екстерно проверување на постигањата на учениците.
4. ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА ЈАВНИ
НАБАВКИ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ИСТИОТ
Во рамките на годишната програма за работа на Центарот за 2011
година, се изработи и финансиски план за реализација на одобрените буџетски
финансиски средства согласно потребите на Центарот.
Доделените финансиски средства за 2011 година, не се доволни за
реализација на активностите наведени во Годишната програма за работа на
Центарот за 2011 година.
Обезбедени се финансиски средства за 2011 година за реконструкција
на доделениот недвижен имот на Центарот во зградата на МРТВ, како составен
дел од развојниот буџет - програма МА, со што се обезбедени предуслови за
отпочнување на јавна набавка за реконструкција на новите работни простории.
5 ФИНАНСИСКО И МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ
Центарот, и покрај доставените барања до Министерството за финансии
за вработување на стручни лица во одделението за финансиско - материјални
прашања и контрола, не доби согласности за истите, со што ова одделение и
во текот на 2010 година немаше ниту еден вработен.
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Со цел водење на целокупното сметководствено / книговодствено
работење на Центарот, по пат на јавна набавка беше ангажиран надворешен
соработник за потребите на Центарот.
6. ЛЕКТОРИРАЊЕ, ПРЕВЕДУВАЊЕ И ПЕЧАТЕЊЕ НА ПРОГРАМСКИ
ДОКУМЕНТИ
Вработените во Центарот - лекторите, континуирано во текот на 2010
година, вршеа лектура на програмските документи како и превод на
документите од македонски на албански и англиски јазик.
7. ПОДОБРУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА WEB
ЦЕНТАРОТ И ПРОМОЦИЈА НА РАБОТАТА НА ЦЕНТАРОТ

СТРАНАТА

НА

Веб страната на Центарот, беше постојано одржувана и ажурирана и
тоа на македонски, албански и англиски јазик.
Исто така, редовно се објавуваат сите настани кои беа организирани
од страна на Центарот или од страна на неговите партнери, со цел
промовирање на Центарот и новините во стручното образование и обука.
Со поддршка на Светско учење, изработени се новогодишни
календари на Центарот за 2011 година на македонски и албански јазик, со цел
промовирање на струките од четиригодишното стручно образование.
8. БИБЛИОТЕЧНО
ДЕЈНОСТ

–

ИНФОРМАТИВНА

И

ДОКУМЕНТАЦИСКА

Со оглед на ограничениот буџет, Центарот не беше во можност да ја
реализира оваа активност.
9. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИЛИ НАБАВКА НА СЛУЖБЕНИ ВОЗИЛА
Во рамките на проектот со УСАИД / Светско учење, се направија напори
за обезбедување на службено патничко моторно возило за потребите на
Центарот.
Обезбедено е патничко моторно возило Шкода фабиа караван, кое треба
да биде предадено на Центарот во почетокот на 2011 година.

ВОНПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ
1. Учество во проекти:
Учество во проектот „Стручно образование - чекор за подобра
економија” финансиран од Норвешката Влада, а го реализираат NorgesVel и
ССОУ “Киро Бурназ” од Куманово, подржано од Фагриком;
Отпочната е втората фаза на проектот ТУР РЕГ, Култур Контакт Австрија
за поддршка на угостителско – туристичката струка и одржан е семинар со
социјални партнери за изработка на Прирачник за практична настава;
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Учество во проектот во рамките на Декада на Ромите, Х.Е.Р.А. –
изработени програмски документи за занимањето ромски здравствен
медијатор;
Учество во работна група во проектот Иницијатива за сексуално
образование во Република Македонија, Х.Е.Р.А., за изработка на Рамка за
сеопфатно секуално образование во Републиката и истражување за сексуално
образование во Македонија со Извештај на тема „Љубов само по часови“.
2. Изработка на документи:
Изготвување на материјали и учество на Под комитетот за иновации,
информатичко општество и социјална политика во Брисел;
Изготвување на месечни извештаи за работењето на Центарот и
доставување до МОН и Секретаријатот за европски прашања;
Изготвување на материјали и учество на Поткомитетот за економски и
финансиски прашања и статистика;
Доставување на податоци до МОН за изготвување на Пред пристапна
економска програма за периодот 2011 – 2013 година;
Доставување податоци за Програма за поттикнување на инвестиции во
Република Македонија 2007-2010 година;
Учество во одговор на прашалниците за Напредокот во спроведувањето
на Eвропската политика за приоритетите во стручното образование и обука во
Копенхаген процесот (2002-10) од ЦЕДЕФОП;
Учество во ревизија на Националната програма за усвојување на
правото на европската унија 2011 година;
Изготвување на програмски
здравствени медијатори;

документи

за

занимањето

ромски

Изработка на стандарди за изработка на учебници по стручните
предмети;
Финализирање на Упатството за проверка на постигнувањата на успехот
на учениците по наставните предмети кои не се опфатени со екстерното
проверување на учениците;
Изготвено мислење за Извештајот за резултатите и ефектите од
спроведувањето на Националната стратегија за вработување (НСВ) 2010 и
Националниот акционен план за вработување (НАПВ) 2009-2010 година, на
Министерството за труд и социјална политика;
Давање мислења по Програми за отворање на приватни стручни
училишта.
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3. Учество на конференции, работилници и студиски посети
Учество во работилницата за измени и
,,Индикаторите за квалитет за работа на училиштата”;

дополнувањата

на

Учество на работилница за спроведување на интерна евалвација,
екстерна евалвација преку интегрална евалвација на основните и средните
училишта и мерење на квалитет на работа на воспитно образовни установи
преку интегрална евалвација, организирана од УСАИД World Learning и
Просветниот инспекторат;
Учество на студиска посета во Холандија во организација на ЕТФ и
КОЛО институцијата во рамките на проектот ,,Учиме едни од други”, со цел
размена на искуства и добрите пракси во рамките на постсредното
образование во земјите од Западен Балкан на тема „Вклучување на
социјалните партнери во постсредното образование “;
Учество на Конференција „Постсредно образование“ во Анкара, Турција
организирана од страна на ЕТФ;
Учество на трибина „Предизвиците на пазарот на трудот“ организирана
од страна на Советот за стручно образование и обука;
Учество во студиска посета во Вилнус, Литванија на тема: Национална
рамка на квалификации во контекст на доживотно учење и во Будимпешта,
Унгарија на тема: Стратегии за образование на возрасни и институции,
организирани од Проектот Техничка помош на МОН за доживотно учење;
Учество на Ориентационен семинар: Ромски здравствени медијатори Здравствениот статус на ромите и нивниот пристап до здравствени услуги;
Учество на семинар во Охрид за презентација на Проектот за
зајакнување на националните капацитети за спречување на семејно насилство;
Учество во работилница на тема „Новите потреби на пазарот на трудот“
организирана од МОН во присуство на БРО и Здруженијата за банкарство,
осигурување и за деловно интелектуални услуги при Стопанската комора на
Македонија;
Учество во студиска посета на Естонија во работната група за само
вработување и техничка помош за поддршка на Оперативниот план на Владата
за активни мерки и политики за вработување за 2010 година;
- Учество во студиска посета на Грм - Ново Место, Словенија, во рамките на
проектот „Стручно образование - чекор за подобра економија” финансиран од
Норвешката Влада, на тема: Безбедно управување со трактор и земјоделска
механизација;
- Учество на Конференција на тема „Образование и бизнис секторот“,
организирана од страна на ЕТФ и МОН;
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- Учество во студиска посета на Будимпешта, Унгарија, во организација на
ЕТФ Торино, на тема: Менаџмент на квалитет и само оценување на
училиштата како средство за унапредување на квалитетот во стручните
училишта“;
- Учество на меѓународна конференција на тема: Социјалната инклузија и
инклузијата во образованието во балканските земји – во Салиурфа, Турција;
- Учество во студиска посета на Љубљана, Словенија на тема Искуствата на
Словенија врзани за реформата на средното СОО, во рамките на проектот
Кофинансирање на клучните функции за поддршката за воведување на нови
образовни програми во стручното образование 2008-2010. Активности
поддржани од Европскиот социјален фонд и иден развој на Р. Словенија во
рамките на заедничкиот европски пазар;
- Учество на 8-от годишен состанок „Европска мрежа за поврзување и
експертиза во СОО“ во Солун, Грција.
Учество на конференција на тема Предизвици на постсредното
образование, Торино;
- Учество на 3-та конференција на земјите од југоисточна Европа за
вмрежување на ВЕТ центрите во Денхаг, Германија;
Учество на форум на тема: „Занаетчиството како фактор за одржлив
развој во Македонија – перспективи, шанси, можности“, во организација на
Занаетчиската комора на Република Македонија и Занаетчиската комора
Кобленц од Република Германија;
- Учество во работилници во рамките на проектот „Техничка помош за
изработка на нацрт национална стратегија и акционен план за развој на
занаетчиството“,
организирани
од
Агенцијата
за
поддршка
на
претприемништвото;
- Учество на работни средби со заедниците на земјоделско - ветеринарна и
шумарско - дрвопреработувачка струка, електротехничка и машинска струка,
економско – правна и трговска струка и други стручни заедници.
4. Промовирање на работата на Центарот и учество во комисии
Учество во медиуми за презентирање на Стратегијата за развој на
Центарот и Рамката за развој на партнерство;
Учество на трибина организирана од страна на МОН, за презентирање
на Концепцијата за стручно оспособување, Концепцијата за занимања и
Концепцијата за постсредното образование;
Свечено потпишување на Протоколот за социјално партнерство и
Меморандумите за разбирање во присуство на голем број печатени и
електронски медиуми;
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Учество во медиуми на тема „Како до квалитетно стручното образование
кое ќе одговори на потребите на пазарот на трудот“;
Учество во комисии за натпревари меѓу учениците од стручните
училишта од различни струки;
Учество
наставниците;

во

комисии

за

полагање

на

приправнички

испити

на

Учество во комисии за проверка на стручната оспособеност на
кандидатите кои учествуваа на обуките на програмите од Оперативниот план
за активни програми и мерки за вработување за 2010 на Владата на Република
Македонија;
Учество во комисии за верификација на нови струки и образовни
профили.

ДИРЕКТОР,
ЗЕЌИР ЗЕЌИРИ

Број 01-189
од 15.03.2010 година
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Прилог 1

Годишен финансиски извештај за реализација на одобрениот буџет на
Центарот за стручно образование и обука во период
од 01.01. – 31.12.2010 година
РАСХОДИ
Реден
број

Ставка

40
1.
2.

401
402
42

3.

4.

5.

6.

7.

420

421

423

424

425

Наслов на активноста

Плати и надоместоци

Вредност
(годишно ниво)
7.166.476,00

-

Основни плати на вработените

5.222.473,00

-

Придонеси за социјално осигурување

1.944.003,00

Стоки и услуги

5.084.668,00

Патни и дневни расходи
– дневници за службено патување
- патни трошоци за службени патувања
- сместување во земјата

158.977,00
76.764,00
33.658,00
48.555,00

Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт
- Струја
- Водовод и канализација
- Греење – нафта
- Пошта
- Телефон и телефакс

797.893,00
127.722,00
427,50
182.000,00
31.959,00
455.784,50

Материјали и ситен инвентар
- Канцелариски материјали (класери, вирмани, папки,
пликоа, обрасци и друг потрошен материјал)
- Тонери, кертриџи, рибони
- Ситен инвентар
- Списанија, весници и др. материјал
- Прехранбени артикли и пијалаци
- Средства за одржување на хигиената

399.919,00
74.426,00
191.514,00
26.988,00
15.099,00
56.698,00
35.194,00

Поправки и тековно одржување
- Одржување на веб страната и софтвер
- Одржување на компјутерската опрема

204.524,00
172.716,00
31.808,00

Договорни услуги
- Осигурување на вработените
- Сметководствени услуги
- Благајнички и други финансиски услуги
- Услуги за одржување на хигиената
- Изработка на тестови за екстерно проверување на
постигањата на учениците и превод
- Изработка на наставни програми
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3.409.195,00
20.400,00
113.222,00
187.309,00
180.570,00
912.273,00
429.353,00

-

8.

9.

10.

Изработка на концепција за постсредно образование
Исплата на членови на Управен одбор
Исплата на членови на Совет за стручно
образование и обука
Услуги за копирање и печатење на документи
Одржување на зелени површини
Обработка на годишна сметка за ЦР и котизации

132.900,00
733.909,00
636.120,00
40.923,00
7.201,00
15.015,00

426

Други оперативни расходи
- Репрезентација
- Данок од добивка за 2009 и 2010 година
- Други оперативни расходи
- Огласи и јавни конкурси

464

Разни трансфери
– отпремнина за одење во пензија

45.000,00
45.000,00

Купување на мебел и опрема
– набавка на информатичка и видео опрема
- друга опрема

94.465,00
59.100,00
35.365,00

480

114.160,00
20.310,00
19.073,00
17.700,00
57.077,00

Вкупно расходи (р.бр.1 до р.бр.10) 12.390.608,00
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