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Целта на документот, насловен како „Из-
вештај од анализата на состојбата на 
тековниот систем на постсредното обра-

зование“ (во понатамошниот текст: Извештај), е 
врз основа на длабинска ана лиза, да се пред-
ложат пре пораки за мо дерни зирање и поди-
гање на квалитетот на постсредното образо-
вание и поврзаност со Националната рамка на 
квали фикации. Од една страна, како систем, 
постсредното образование, треба да ги следи 
трендовите во економијата и технологијата и 
да создава вешти и стручни кадри, а од друга 
страна, да излезе во пресрет на барањата на 
рабо тодавачите преку: подобрување на вр-
ската меѓу стручните училишта, приватните 
давате ли на образовни услуги, универзитетите 
и компа ниите; градење широки партнерства и 
соработка меѓу сите клучни засегнати страни; 
модернизирање на образовните програми кои 
ќе ги одразуваат релевантните потреби на па-
зарот на труд и ќе се засноваат на резултати 
од учење и ќе овозможува проодност (хори-
зонтална и вертикална) на корисниците на ква-
лификации.

Предметот на истражување опфати: преглед 
на состојбата на тековниот систем и закон-
ската рамка која го регулира постсредното 
обра зование преку анализа на постојните 
доку менти и закони во нашата земја кои го оп-
фаќаат постсредното образование, ана лиза на 
ставовите и предлозите на заинте ресираните 

страни, како и меѓународни искуства и добри 
практики. Тие беа добра основа за препораки 
за подобрување на состојбите во постсредно-
то образование и развивање модел на модер-
но, ефикасно постсредно образование што ќе 
одговори на промените и потребите на пазарот 
на труд и ќе обезбеди потребни знаења, вешти-
ни и компетенции.

При изработување на Извештајот, се користеа 
методи на: дескрипција, компарација, проце-
нување и просудување, а како истражувачка 
постапка се користеше анализа на содржина. 

Целокупниот процес на анализата се реализи-
раше во три фази:

 � Првата фаза беше фаза на подготовка во 
која се утврдија кои документи, закони и 
подзаконски акти ќе се анализираат, колку 
работилници ќе се одржат, кои ќе бидат фо-
кусни групи, релевантни на про бле ма тиката 
и меѓународни искуства и добри практики 
кои ќе се истражуваат.

 � Втората фаза на реализација опфа-
ти компа ративна анализа, дескрипција и 
про це нување на документите, законите и 
подзаконските акти кои се однесуваат на 
функцијата и принципите на постсредното 
образование, типови на постсредно обра-
зование, целни групи и влезни услови (кри-
териуми за подобност за запишување во 
постсредно образование), времетраење на 

Вовед
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постсредното образование, установи кои 
нудат постсредно образование, образовни 
програми и образовен процес, сектори и 
квалификации, ниво во НРК, стандарди на 
квалификации, резултати од учење, креди-
ти, вреднување на постигнувањата на учес-
ниците, стекнување на специјализација и 
мајсторство во постсредното образование, 
осигурување на квалитет во постсредното 
образование, процес на верификација и ак-
редитација, јавен документ, финансирање, 
социјално партнерство и проодност низ На-
ционалната рамка на квалификации.

Исто така, се организираа консултативни раз-
говори со фокус-групите, а заклучоците, идеи-
те и препораките од фокус-групите беа прето-
чени во краток извештај кој стана составен дел 
од Извештајот.

 � Првата фокус-група беше составена од 
претставници на државни институции, т. 
е. од: Министерството за образование и 
наука, Министерството за труд и социјал-
на политика, Центарот за стручно образо-
вание и обука, Центарот за образование 
на возрасните, Агенцијата за вработу-
вање на Република Северна Македонија, 
Занаетчиската комора и Организацијата 
на работодавачи.

 � Втората фокус-група беше составена од 
стручни училишта кои нудат постсредно 
образование, отворени граѓански уни-

верзитети за доживотно учење, понудува-
чи на образовни услуги.

 � Третата фокус-група беше составена од 
работодавачи, заинтересирани за давање 
квалификации за постсредно образова-
ние, но со фокус на секторите: градеж-
ништво и текстил, кожа и други производи. 

Во оваа фаза, се анализираа и меѓународните 
искуства и добри практики од Хрватска, Швај-
царија и Полска. 

 � Третата фаза ја опфати подготовката на 
овој Извештај во кој се преточија подато-
ците и сознанијата добиени од анализата 
на материјалите (законите и подзаконски-
те акти), искуствата од странство и идеите 
и заклучоците добиени од фокус-групите, 
како и препораки дадени за воспоставување 
модерен и ефикасен систем на постсредно-
то образование. Накратко, препораките се 
однесуваат на ревидирање/ ажурирање на 
Законот за стручно образование и обука и 
Концепцијата за постсредно образование 
или тие може да се искористат за подготов-
ка на нов закон и подзаконски акти кои ќе 
се однесуваат само на постсредното обра-
зование.

Овој документ е поделен во четири поглавја, со 
вовед и заклучоци, кои го опфаќаат системот 
на постсредното образование. 
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1. Актуелната состојба 
во системот на 
постсредното 
образование 

Поаѓајќи од фактот дека во Република 
Северна Македонија има 101.748 невра-
ботени лица кои се активни баратели на 

работа, заклучно со 31.12.2019 година1, од кои 
20.698 или 20,3 % се на возраст од 29 години, 
39.257 или 38,6 % се на возраст од 30 до 49 
години и 41,793 или 41,1 % се на возраст над 
50 години, а од друга страна, според забелеш-
ките на Европската комисија, нотирани во Из-
вештајот за напредокот на нашата земја2, 80 % 
од невработените во на шата земја се долгороч-
но невработени, ка ко одраз на нерелевантни 
вештини и компе тенции, може да се констатира 
дека постои неусогласеност на квалификаци-
ите и вештините што ги нуди образованието и 
потре бите на пазарот на труд. Работодавачите 
постојано се соочуваат со недостиг на обучен 
кадар со потребни знаења, практични вештини 
и компетенции за работа, а ниво то на образо-
вание и вештините што ги посе дува работната 
сила не се соодветни на потребите на еконо-
мијата. Реалната состојба негативно се одра-

1 Годишен извештај за 2019 година на Агенцијата 
за вработување на Република Северна 
Македонија, file:///F:/Proekt_UNDP/Materijali/
Извештај%20на%20АВРСМ%202019.pdf

2 Извештај на Европската комисија за напредокот 
на Република Северна Македонија, https://
ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/
near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf

зува на економијата и социјалата во државата, 
предизвикува зголе мување на невработеноста, 
особено кај мла дата популација, а тоа повлеку-
ва пад на продуктивноста и конкурентноста, не 
само на национално туку и на глобално ниво.

Сегашниот образовен систем во нашата земја е 
многу бавен во решавањето на неусогласенос-
та на вештините со потребите на пазарот на 
труд. Недостатоците кои се јавуваат во струч-
ното образование, a со тоа и во постсредното 
образование, како интегрален дел на стручно-
то образование, како резултат на несоодвет-
ните образовни програми и ниските стапки на 
вложувања во образованието, ги попречуваат 
учениците да се стекнат со потребните вешти-
ни и компетенции за работните процеси осо-
бено во индустријата и во технолошки интен-
зивните сектори. Иако се прават напори да се 
модернизираат програмите и да бидат пазарно 
ориентирани, јазот помеѓу вештините што ги 
поседуваат завршените ученици и потребите 
на компаниите сè уште е голем, а тоа го огра-
ничува потенцијалниот раст и ја назадува до-
машната економија. 

Една од можностите за решавање на неус-
огласеноста на понудата на образованието и 
побарувачката на пазарот на труд, соодветно 
да се одговори на брзите промени на техноло-
гијата, модернизацијата и автоматизацијата е 
воспоставување на квалитетно стручно обра-
зование, воспоставување на функционален и 
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ефикасен систем на постсредно образование, 
изработка на образовни програми за стекну-
вање на вештини и квалификации, прилагодени 
на релевантните потреби на реалниот сектор и 
создавање на модел на подобра соработка на 
работодавачите и училиштата и понудувачите 
на образовни услуги. 

Воспоставувањето на модерен, функционален 
и ефикасен систем на постсредно образова-
ние е предвидено во Стратегијата за стручно 
образование и обука во контекст на дожи-
вотно учење. Во неа се предвидува: ревизија 
на легислативата што го опфаќа системот на 
постсредно образование, измени во Законите 
за стручно образование и обука и Законот за 
образование на возрасните, како и изработка 
на нови програми за обука согласно со реал-
ните потреби и акредитација на понудувачите 
на образовни услуги, кои ќе ги реализираат 
овие програми. 

Исто така, модернизирањето на постсредното 
образование е предвидено и во Стратегијата 
за образование 2018 – 2025 година, во која 
еден од приоритетите што треба да се исполни 
со реформите во образованието е воспоставу-
вање модерен и ефективен систем на пост-
средно образование, хармонизиран со Маке-
донската рамка на квалификации.

Обезбедување на функционално постсредно 
образование може да се насети и во 8-та цел 
од Националната стратегијата за млади 2016 
– 2025, во која се предвидени мерки за прила-
годување на правната рамка во согласност со 
природата на младинскиот сектор и со широка 
примена на ЕУ-стандардите што би подразби-
рало признавање на знаењата и вештините пре-
ку процесот на валидација.

Оттука, постсредното образование треба брзо 
да реагира на потребите на реалниот сектор и 
да овозможи стекнување продлабочени знаења 
и практични вештини, стекнување посложени 
компетенции и нови квалификации релевантни 
на пазарот на трудот, донесување оперативни 
одлуки и повисок степен на лична и деловна 
одговорност, како и можност за напредување 
во натамошно образование. Според својот 
специфичен карактер, постсредното образо-
вание претставува манифестација на дожи-
вотното учење и интегрален дел на системот 
на стручното образование и обука. Имајќи ја 
предвид неговата специфичност постсредното 
образование се темели на неколку принципи:

1. Достапност, што значи можност да учат 
сите граѓани без разлика на пол, национал-
на и верска припадност и култура, соглас-
но со потребите, желбите и можностите на 
поединецот, како и општествените мож-
ности и потреби на локалната самоуправа. 

2. Партнерство и соработка каде што има 
можност активно да се вклучат сите со-
цијални партнери (Владата, образовните 
институции, стручните училишта, понудува-
чите на образовни услуги, работодавачите, 

коморите и синдикатите), различни инте-
ресни групи (стручни здруженија, невлади-
ни институции и др.) и поединци во плани-
рањето, финансирањето и управувањето 
со постсредното образование, преку проп-
ишани постапки и протоколи за соработка. 

3. Програмска разновидност преку реали-
зација на образовни програми/модули од 
различен тип, наменети за различни целни 
групи (лица со завршено високо, средно 
стручно образование, со завршено гимназ-
иско образование, лица со завршено сред-
но уметничко образование, вработени и 
невработени) и применливост на различни 
стратегии на учење. 

4. Флексибилност, што им овозможува на 
поединците стекнување на исти квалифи-
кации по различен пат и обезбедува хори-
зонтална и вертикална проодност и дожи-
вотно учење. 

5. Усогласеност со потребите на пазарот на 
трудот, со што на поединците им се овоз-
можува стекнување квалификации кои од-
говараат на сегашните и на идните потре-
би на пазарот на трудот. 

6. Транспарентност, што овозможува јасност 
и разбирливост на структурата на образов-
ните програми/модули, начинот на нивната 
реализација, видот на дипломите и нивната 
вредност на пазарот на трудот, не само за 
учесниците и наставниците туку и за рабо-
тодавачите и за другите субјекти заинтере-
сирани за ова ниво на образование. 

7. Насоченост кон резултатите од учење пре-
ку дефинирање што треба да знаат и да 
умеат учесниците по завршување на пост-
средното образование. 

8. Компатибилност со современите обра-
зовни тенденции и со стандардите на по-
стигнувања во другите земји за да може да 
се овозможи мобилност на поединците и 
трансфер на знаењето. 

9. Осигурување на квалитет преку примена 
на стандарди на реализација на образов-
ниот процес и стандарди на постигнувања 
на резултатите од учење.

10. Децентрализација преку креирање на 
стандарди на занимање3, стандарди на ква-
лификации и образовни програми кои ќе 
ги одразуваат потребите на локално ниво, 
креирање на уписна политика, воспоставу-
вање на мрежа на установи и финансирање 
на локално ниво.

3 Стандард на занимање е определување на видот на 
занимањето, нивото и барањата на работата и потребните 
компетенции, знаења и вештини кои поединецот 
треба да ги поседува за да биде способен да изведува 
работни задачи во рамките на занимањето. Тој е основа 
за изработка на Стандардот на квалификација.
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2. Законската поставеност 
на постсредното 
образование и 
препораки

Во нашиот систем на образование, пост-
средното образование претставува ин-
тегрален дел од стручното образование 

што одговара на специјалистичкото образо-
вание и се стекнува по средното образование. 
Постсредното образование е сместено на 
ниво4 V, подниво VБ од Националната рамка на 
квалификации5 и на степен 4 од Меѓународна 
стандардна класификација на образованието 
ИСЦЕД 20116.

За појаснување, подниво VА, од ниво V од На-

4 Законот за Националната рамка на 
квалификации, член 2, точка 16.

5 Националната рамка на квалификации се состои од 8 нивоа 
и поднивоа на нивоата V, VI и VII. Ниво I на квалификации 
се однесува на завршено основно образование; ниво II се 
однесува на двегодишното стручно образование; ниво III 
се однесува на тригодишното стручно образование; ниво 
IV се однесува на гимназиското, стручното и уметничкото 
образование; ниво V, подниво VБ се однесува на постсредното 
образование, додека поднивото VА се однесува исклучиво 
на високо образование и ги опфаќа кратките стручни студии). 
Нивото VI, подниво VI Б се однесува на додипломските 
универзитетски и стручни студии во траење од три години, 
додека подниво VIА се однесува на универзитетски и стручни 
студии во траење од четири години. Ниво VII, подниво VIIА се 
однесува на последипломските, магистерски студии, додека 
VII Б се однесува на последипломските, специјалистички 
студии. Ниво VIII се однесува на докторските студии.

6 Меѓународна стандардна класификација на 
образованието ИСЦЕД 2011, Државен завод за 
статистика, Скопје, 2014, http://www.stat.gov.
mk/KlasifikaciiNomenklaturi/2.8.14.01.pdf

ционалната рамка на квалификации, иако има 
исти описи7 на ниво како нивото VБ, нивото VА 
се однесува на кратките стручни студиски про-
грами8 во високото образование9 и е опфатено 
исклучиво со Законот за високото образова-
ние10. 

Постсредното образование е образование кое 
обезбедува стекнување продлабочени знаења, 
стручни вештини и компетенции за работа со 
посложена технологија, организација на ра-
ботата, професионални и раководни позиции, 
менторство и специјализирани висококвали-
тетни услуги. 

Поаѓајќи од Законот за Националната рамка 
на квалификации, квалификациите во постсре-
д ното образование се стекнуваат врз основа 

7 Во Законот за Националната рамка на квалификации 
описите на нивоата се дефинирани како мерливи 
показатели за резултатите од учење кои се однесуваат 
на стекнатите знаења, вештини и компетенции.

8 Кратките стручни студиски програми кои носат од 
60 до 120 ЕКТС-кредити се реализираат на првиот 
циклус на стручни студии од високото образование, 
а студентите се стекнуваат со соодветен стручен 
назив и добиваат уверение како јавен документ.

9 Законот за Националната рамка на квалификации, член 
6, точка 6, http.//mon.gov.mk/images/documents/zakoni/
zakon_za_nacionalna_ramka_na_kvalifikacii_26-02-2016.pdf

10 Закон за високото образование, член 137, ставови 4, 5 
и 8, http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/ZVONOV%20
Sl.vesnik%20br.%2082%20od%208.5.2018.pdf
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на донесени образовни програми кои се мо-
дуларно11 дизајнирани. Според Поимникот за 
Националната рамка на квалификации, одо-
брен од Националниот одбор за Македонската 
рамка на квалификации на седницата одржа-
на на 27.12.2017 година, образовна програма 
преставува збир од документи: наставен план, 
наставна програма и испитна програма во кои 
се прецизираат: намената/целите, резултати-
те од учењето/компетенциите, содржината на 
наставната програма, пристапот на учењето и 
наставата, методите и критериумите на оцену-
вање во согласност со резултатите од учењето. 

Образовните програми се изработуваат врз ос-
нова на Стандард на квалификација12 во кои 
се дефинирани резултатите од учење13 што тре-
ба да ги постигне ученикот/учесникот.

Стандардот на квалификација се ревидира на 
секои 5 години и во него секогаш се внесуваат 
новините кои се однесуваат на технолошките 
процеси и модернизација во стекнувањето на 
знаењата и вештините. Истото тоа, се одразува 
и на редизајнирањето на образовните програ-
ми кои треба да бидат релевантни на пазарот 
на труд.

Секој модул во образовната програма е дизај-
ниран преку резултати од учењето. Повеќе мо-
дули сочинуваат една цела квалификација што 
овозможува да се изучуваат различни видови 
модули во зависност од тоа дали се стекнува 
цела квалификација или само дел од квалифи-
кација (парцијална квалификација). Тоа дава 
можност да се постигнуваат резултатите од 
учење за сите модули и да се добие диплома 
за стекната квалификација или само за еден 
модул за кој се добива уверение за парцијална 
квалификација за секој положен модул. Учени-
кот/учесникот може во подоцнежен период да 
се врати во процесот на учење за да се стек-
не со останатите модули од квалификацијата. 
Збирот на стекнатите кредити од парцијалните 
квалификации, овозможува да се признае една 
целосна квалификација во постсредното об-
разование. По стекнувањето на сите модули се 
добива диплома за квалификацијата.

Постсредното образование, првенствено, е 
уредено во Законот за стручното образование 
и обука, но се споменува и во други законски 
акти како што се:

11 Модул е независна единица на учење која е 
целосна или дел од образовна програма.

12 Стандардизиран опис на квалификацијата – означува 
клучен дел од содржината и структурата на одредена 
квалификација. Ги вклучува сите информации потребни 
за одредување на нивото, бројот на кредити и секторот 
на квалификацијата и податоци потребни за осигурување 
на квалитетот на стандардот на квалификацијата.

13 Изјава што се очекува од ученикот/учесникот да 
биде оспособен по успешно завршување на модулот 
или единицата со цел да се покаже неговото знаење 
и разбирање, вештини и/или компетенции.

 � Закон за стручно образование и обука 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011, 
24/2013; 137/2013, 41/2014, 55/2016, 64/2018 
и 275/19)14

 � Закон за средното образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 
44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 
29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 
92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 
24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 
10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 
127/2016, 67/2017 и 64/2018)15; 

 � Закон за високото образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 
82/2018)16;

 � Закон за образование на возрасните („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 
144/2014, 146/2015, 30/2016 i 64/18)17;

 � Закон за отворените граѓански универзи-
тети за доживотно учење („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 36/11, 41/14, 
145/15, 55/16 и 64/18)18;

 � Закон за Националната рамка на квалифи-
кации („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.137/2013 и 30/2016);

 � Закон за просветната инспекција („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 
52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011, 
24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 
33/2015 и 145/2015)19;

 � Законот за занаетчиство („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 215/15)20;

14 Закон за стручно образование и обука, http://www.
mon.gov.mk/index.php/2014-07-24-06-34-40/zakoni

15 Закон за средното образование, http://mon.gov.mk/im
ages/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D
0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D
0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D
1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1
%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD.pdf

16 Закон за високото образование, Ibid

17 Закон за образование на возрасните, http://www.
mon.gov.mk/index.php/2014-07-24-06-34-40/zakoni

18 Закон за отворените граѓански универзитети 
за доживотно учење, http://mon.gov.mk/
index.php/2014-07-24-06-34-40/zakoni

19 Закон за просветната инспекција, http://
www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/
zakon-za-prosvetna-inspekcija-2015.pdf

20 Закон за занаетчиство, http://www.pravo.
org.mk/documentDetail.php?id=7797
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ПРАВИЛНИЦИ:

 � Правилник за структурата, организацијата и 
реализацијата на специјалистичкиот испит 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/17)21

 � Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за структурата и органи-
зацијата и реализацијата на мајсторскиот 
испит, („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 36/08 и 200/18)22, 

 � Правилник за начинот на водењето, фор-
мата и содржината на педагошката евиден-
ција и документација во средните училишта 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 96/209)23

 � Правилник за начинот на верификација на 
понудувачите и институциите за образова-
ние на возрасните („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 210/2016)24;

 � Правилник за начинот на следење, про-
верување и оценување, полагање на испити 
и напредување на испити во средното об-
разование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 39/2002)25

 � Правилник за дополнување на Правилникот 
за начинот на следење, проверување и оце-
нување, полагање на испити и напредување 
на испити во средното образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 
86/2010)26

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ:

 � Стратегија за образованието за 2018 – 2025 
година со Акциски план27

 � Стратегија за стручното образование и обу-

21 Правилник за структурата, организацијата и 
реализацијата на специјалистичкиот испит, http://
csoo.edu.mk/images/DOCs/2017/slvbr135-260917.pdf

22 Правилник за изменување и дополнување на Правилникот 
за структурата и организацијата и реализацијата на 
мајсторскиот испит, http://www.slvesnik.com.mk/Is
sues/8012c9788a5543bc9f2026301d88d7ea.pdf

23 Правилник за начинот на водењето, формата и 
содржината на педагошката евиденција и документација 
во средните училишта, http://www.slvesnik.com.mk/Is
sues/609EF20CCD6FCD4D81CA33D0EC31CE22.pdf

24 Правилник за начинот на верификација на 
понудувачите и институциите за образование на 
возрасните, http://www.slvesnik.com.mk/Issues/
f3001629b3614f82bd600d40c2bc6be8.pdf

25 Правилник за начинот на следење, проверување и 
оценување, полагање на испити и напредување на испити 
во средното образование http://www.slvesnik.com.mk/
Issues/05256AEFF6661B4D820251FC9BE06383.pdf

26 Правилник за дополнување на Правилникот за 
начинот на следење, проверување и оценување, 
полагање на испити и напредување на испити во 
средното образование http://www.slvesnik.com.mk/
Issues/05256AEFF6661B4D820251FC9BE06383.pdf

27 Стратегијата за образованието за 2018 – 2025 
година со Акциски план http://mrk.mk/wp-content/
uploads/2018/10/Strategija-za-obrazovanie-MAK-WEB.pdf

ка во контекст на доживотно учење 2013 – 
2020 со Акциски план28 

 � Концепција за постсредно образование од 
201029

 � Националната стратегија за млади 2016 – 
202530 

Затоа се пристапи кон сеопфатна анализа на 
сите законски и подзаконски акти и стратешки 
документи коишто го засегаат постсредното 
образование и се осигура дека нема да има 
празнини и преклопувања во законите со што 
ќе се овозможи модернизирање на постсред-
ното образование и усогласување со барањата 
на Националната рамка на квалификации (НРК).

Во анализата на постсредното образование се 
опфатени и следните закони за да се допреци-
зираат одредени празнини во законите што го 
уредуваат постсредното образование:

 � Закон за концесии и јавни приватни парт-
нерства („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12, 44/14, 33/15 и 104/15, 
215/15)31;

 � Закон за финансирање на единиците на ло-
кална самоуправа –пречистен текст („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 
156/09 и 47/11) 32;

 � Закон за користење и располагање со ст-
варите во државна сопственост и со ства-
рите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18)33 и 

 � Закон за иновациска дејност („Служ-
бен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015 и 
6/2016)34.

28 Стратегија за стручно образование и обука во контекст 
на доживотно учење 2013 – 2020 со Акциски план, csoo.
edu.mk/images/vet%20strategy_mac%20-%20final.pdf

29 Концепцијата за постсредно образование http://
csoo.edu.mk/images/stories/koncepcija%20
za%20postsredno%20obrazovanie.pdf

30 Национална стратегија за млади 2016 – 2025, 
https://www.na.org.mk/tl_files/docs/eplus/2018/
eksperti/2/NDzM%202016%20-%202025.pdf

31 Закон за концесии и приватно јавно партнерство, https://
www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-
za-kontsesii-i-javno-privatno-partnerstvo-13-01-2012.pdf

32 Закон за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа, https://finance.gov.mk/files/u6/4_05_2011.
pdfhttps://finance.gov.mk/files/u6/_4_05_2011.pdf

33 Закон за користење и располагање со стварите 
во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост, http://www.pravo.
org.mk/documentDetail.php?id=7365

34 Закон за иновациската дејност, http://mon.gov.mk/
images/documents/zakoni/%D0%97%D0%B0%D0%BA%
D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%
D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%
D1%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-2016.pdf
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2.1. Закон за стручно 
образование и обука

Прегледувајќи го Законот за стручно образо-
вание и обука може да се забележи дека има 
недоречености во врска со постсредното об-
разование и многу постапки и процеси не се 
регулирани до крај. 

Дефиницијата за постсредното 
образование е вклучена во член 
3, (Поглавје I Општи одредби, 
потпоглавје Опсег на стручното 
образование и обука) во Законот за 
стручното образование и обука:

Дефиницијата за постсредно образование е 
дадена во Концепцијата за постсредно обра-
зование која гласи „образование кое следува 
по завршување на средното образование и кое 
обезбедува продлабочено оспособување за ра-
бота, поседување на специфични компетенции, 
знаења и вештини од технологијата, органи-
зацијата или водењето на оперативните ра-
боти во производството и услугите, односно 
интегрален дел од системот на стручното 
образование, кој обезбедува финализирање на 
највисоката професионалност во непосредно-
то оперативно работење преку стекнување на 
продлабочени знаења, вештини и компетенции 
за работа со посложена технологија, за органи-
зирање на работата, за раководни функции на 
прво ниво, за менторство и за специјализирани 
висококвалитетни услуги.“

Дефиницијата за постсредно образование е 
дадена во членот 18, точка 4 од Законот за 
стручно образование и обука во кој е наведе-
но дека „постсредното образование и обука е 
образование кое финално подготвува кадри за 
определени професионални должности за од-
делни сегменти од процесот на трудот.“ Оваа 
дефиниција се совпаѓа со дефинирањето на 
постсредното образование во Меѓународна 
стандардна класификација на образованието 
ИСЦЕД 2011. Исто така, опис на постсредното 
образование е даден и во членот 3 од Законот 
за стручно образование и обука, во кој е даден 
опфатот на стручното образование и обука, и 
во ставот 2 од Законот за стручно образование 
и обука, каде што е наведено дека „постсред-
ното стручно образование и обука е дел од сис-
темот на образованието кое им овозможува 
на лицата кои се стекнале со средно образова-
ние да се стекнат со четврто ниво на стручни 
квалификации.“

 � Член 3: „Стручното образование и обука 
опфаќа: средно стручно образование и обу-
ка кое е дел од средното образование кое 
овозможува иницијално стекнување со прво, 
второ или трето ниво на стручни квалифи-
кации, а постсредно стручно образование и 
обука е дел од системот на образованието 
кое овозможува на лица кои се стекнале со 

средно образование да се стекнат со четвр-
то ниво на стручни квалификации.

 � Член 18 точка 4: „Постсредно образование 
и обука е она образование кое финално под-
готвува кадри за определени професионални 
должности за одделни сегменти од процесот 
на трудот. Учениците по завршувањето на 
постсредното образование се стекнуваат 
со IV ниво на стручни квалификации. Учени-
ците со завршено постсредно образование 
своето образование можат да го продолжат 
на високо стручно образование. Начинот и 
постапката за преминување од еден во друг 
вид на стручно образование ги пропишува 
министерот.“

Дефинициите, дадени во Концепцијата за пост-
средно образование и во Законот за стручното 
образование и обука не се идентични и по-
требно е да се подготви општа дефиниција за 
поимот постсредно образование, со цел да се 
обезбеди усогласеност на Законот и Концеп-
цијата за да се овозможи заедничко разбирање 
на поимот „постсредно образование“ и да се 
направи усогласување со европската термино-
логија.

Во европската терминологија, постсредното 
образование значи подготовка на лицата со 
специфични вештини и/или компетенции за да 
се вклучат во одредена професија, односно 
поголемо ниво на специјализација во избрани-
те стручни области, како и алтернативна патека 
до високото образование бидејќи содржи мно-
гу елементи на академско образование преку 
комбинација на практично искуство на работ-
ното место со академското учење во училница.

Според дефиницијата што ја дава УНЕСКО, а 
прифатена и од ЦЕДЕФОП35, постсредното об-
разование претставува: „Програми кои се дизај-
нирани, на лицата кои завршиле средно образо-
вание ИСЦЕД ниво 3 (ISCED 3) и се стекнале со 
квалификации, да им обезбедат повисоко ниво 
на образование за напредување во високото 
образование или за вработување, кога нивната 
квалификација на ниво 3 не им дозволува таков 
пристап“ што значи стекнување повисоко ниво 
на знаења, вештини и компетенции.

Законот за Национална рамка на квалифика-
ции (Закон за НРК) покажа дека земјата разви 
сопствена рамка на квалификации како за-
должителен национален стандард и алатка за 
реформа, наменета за зголемување на квали-
тетот и релевантноста на образовниот систем. 
Квалификациите сместени во рамката можат 
да бидат стекнати преку формалното36 или 

35 Terminology of European education and training 
policy, CEDEFOP, Luxembourg: Publications 
office of the European union, 2014, https://www.
cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf

36 Формалното образование е дејност обезбедена од 
страна на образовна установа или установа за обука 
која се спроведува според одредени одобрени 
програми, со цел да се унапредат знаењето, вештините 
и компетенциите за што се издава јавна исправа.
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неформалното образование37. Споредувајќи 
ја терминологијата од Законот за НРК со тер-
минологијата што се користи за дефинирање 
на постсредното образование од Законот за 
стручното образование и обука, член 3, став 2, 
потребно е се направи усогласување на истата 
од Законот за стручно образование и обука со 
Законот за Националната рамка на квалифи-
кации. Употребата на поимот „стручни квали-
фикации“, укажува дека овој вид образование 
го опфаќа само неформалното образование 
бидејќи во Законот за НРК, во член 12, став 3, 
стои „стручните квалификации се стекнуваат 
за дел од јавно донесените образовни програми, 
модули или курсеви или со завршувањето на по-
себни програми за образование, по извршената 
проверка согласно со закон“.

Член 18, точка 2 – 18, точка 4 (Поглавје 
III Организација на стручното 
образование и обука, потпоглавје 
Видови на стручно образование 
и обука, времетраење и нивоа на 
стручни квалификации) го уредува 
влезот во постсредното образование: 

Во членот 18 од Законот, во кои се опфатени 
видовите на стручното образование и обука, 
времетраењето и нивоата на стручните квали-
фикации, во точката 2 е наведено дека „уче-
ниците со завршено стручно образование за 
занимање своето образование можат да го 
продолжат во четврта година во техничкото 
образование или по најмалку три години работ-
на практика да се вклучат во програми за по-
стсредно стручно образование и обука.“

Во точка 3, од членот 18 е наведено дека „уче-
ниците со завршено техничко образование 
своето образование можат да го продолжат и 
на постсредно образование врз основа на кон-
тинуирани програми или по две години работно 
искуство.“

Во точка 4, од членот 18 e дефинирано пост-
средното образование и е наведено дека „по-

37 Неформалното образование претставува организирани 
активности на учење, со цел унапредување на 
знаењето, вештините и компетенциите за лични, 
општествени и професионални потреби и 
најчесто не води до издавање јавен документ.

стсредно образование и обука е образование 
кое финално подготвува кадри за определени 
професионални должности за одделни сегмен-
ти од процесот на трудот. Учениците по за-
вршувањето на постсредното образование се 
стекнуваат со IV ниво на стручни квалифика-
ции. Учениците со завршено постсредно обра-
зование своето образование можат да го про-
должат кон високо стручно образование.“

Во Законот за средно образование, во член 
34, став 2 (Поглавје IV Видови средно образо-
вание) е уредено дека јавното стручно образо-
вание може да биде од тригодишно и четириго-
дишно траење, и специјалистичко образование 
што укажува дека специјалистичкото образова-
ние како вид постсредно образование е дел од 
формалното образование. 

Постсредното образование, во член 3 
(Поглавје I Општи одредби, потпоглавје, Видо-
ви на образование на возрасните) од Законот 
за образование на возрасните е вклучено во 
формалното образование на возрасните како 
постсредно образование за возрасни. 

Во Законот за Националната рамка на квали-
фикации, член 6 (Поглавје II Македонска рамка 
на квалификации, потпоглавје Нивоа и подни-
воа на квалификации) е дефинирано дека ниво-
то V, подниво VБ, се однесува на постсредното 
образование. Тоа значи дека преку образов-
ните програми за постсредно образование се 
стекнува повисоко ниво на знаења и вештини 

1. Формулирање на една општа дефиниција за постсредно образование во Законот за стручно образование и обука, со 
цел да се обезбеди конзистентност во Законот и усогласување со европската терминологија. 

2. Усогласување на Законот за стручно образование и обука со Законот за Националната рамка на квалификации во 
делот „по завршување на постсредното образование учениците/учесниците да се стекнат со VБ ниво на квалифика-
ции“. 

3. Воведување на поимот „образовна програма“ како сет од документи наместо постојните поими: наставен план, на-
ставна програма и испитна програма. 

4. Користење на терминот ученици/учесници со кои ќе бидат опфатени и двата вида корисници на образование.

ПРЕПОРАКА: 
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од техничкото стручно образование и дека ква-
лификациите стекнати во постсредното обра-
зование се сместени на ниво V, подниво VБ.

 � Член 18, точка 2 од Законот вели: „Стручно-
то образование за занимање е наменето за 
задоволување на потребите на стопанство-
то. Во стручното образование за занимање 
во прва година можат да се запишат ученици 
со завршено основно образование. Стручно-
то образование за занимање трае три годи-
ни. Стручното образование за занимање се 
изведува во училиште за стручно образова-
ние и обука, а практичната обука се изведу-
ва во училиштето и кај работодавачот. Со 
завршувањето на средното стручно образо-
вание за занимање, учениците се стекнува-
ат со II ниво на стручни квалификации. Уче-
ниците со завршено стручно образование за 
занимање своето образование можат да го 
продолжат во четврта година во техничко-
то образование или по најмалку три години 
работна практика да се вклучат во програ-
ми за постсредно стручно образование и 
обука (во натамошниот текст: постсредно 
образование).“

 � Член 18, точка 3 од Законот вели: „Технич-
кото образование е образование кое првен-
ствено подготвува кадри за вработување во 
сите сфери на трудот, но и за продолжување 
на образованието. Во техничкото образова-
ние, во прва година, можат да се запишат 

ученици со завршено основно образование 
или со завршено стручно оспособување. 
Техничкото образование трае четири го-
дини. Со завршувањето на техничкото об-
разование, учениците се стекнуваат со III 
ниво на стручни квалификации. Учениците 
со завршено техничко образование, своето 
образование можат да го продолжат и на по-
стсредно образование врз основа на конти-
нуирани програми или по две години работно 
искуство. Учениците со завршено техничко 
образование, своето образование можат да 
го продолжат на високо стручно образова-
ние. Учениците со завршено техничко обра-
зование, своето образование можат да го 
продолжат и на високообразовните устано-
ви, доколку се стекнат со државна матура.“

 � Член 18, точка 4 од Законот вели: „Пост-
средно образование и обука е образование 
кое финално подготвува кадри за определе-
ни професионални должности за одделни сег-
менти од процесот на трудот. Учениците 
по завршувањето на постсредното образо-
вание се стекнуваат со IV ниво на стручни 
квалификации. Учениците со завршено по-
стсредно образование своето образование 
можат да го продолжат на високо стручно 
образование. Начинот и постапката за пре-
минување од еден во друг вид на стручно об-
разование ги пропишува министерот.“

1. Усогласување на видот и нивото на квалификации стекнати во постсредното образование од Законот за стручно 
образование и обука со Законот за Националната рамка на квалификации. 

2. Измени во член 12, точка 4 во делот: „Учениците по завршувањето на постсредното образование се стекнуваат со IV 
ниво на стручни квалификации“ се препорачува да стои „Учениците/учесниците по завршувањето на постсредното 
образование се стекнуваат со VБ ниво на образовни квалификации и со 60 или 120 кредити.“

ПРЕПОРАКА: 
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Членот 19, став 2 (Поглавје III, 
Организирање на стручното 
образование и обука, потпоглавје 
Испити на крајот од стручното 
образование и обука) уредува:

Во членот 19, став 2, уредени се испитите 
(специјалистички и мајсторски) за проверка на 
стекнатото знаење на учениците/учесниците 
во процесот на стекнување на квалификации 
во постсредното образование и стои дека Уче-
ниците кои завршиле постсредно образование 
полагаат специјалистички испит, односно мајс-
торски испит.“

Но сепак, овој член, треба да се доуреди со 
што ќе се наведе кој ќе ги организира испитите.

Во членот 20, став 2 (Поглавје 
III, Организирање на стручното 
образование и обука, потпоглавје 
Испити на крајот од стручното 
образование и обука) се уредува:

Членот 20, опфаќа изработување и одобрување 
на испитните програми за специјалистичкиот 
и мајсторскиот испит преку кој се проверува 
стекнатото знаење на учениците/учесниците во 
процесот на стекнување на квалификации во 
постсредното образование. 

Во членот 20, став 1 стои дека „Испитните 
програми за мајсторски испит... ги донесува 
Комората на занаетчиите на Македонија, по 
претходна согласност од министерот“, но не е 
точно прецизирано кој ги изработува испитни-
те програми за мајсторскиот испит. Изработу-
вањето на испитните програми за мајсторскиот 
испит е дефинирано во Концепцијата за пост-
средно образование во која е наведено дека ги 
изработува Центарот за стручно образование 
и обука. Ова мора да биде уредено и во Зако-
нот, како што е уредено со специјалистичкиот 
испит. 

1. Дополнување на членот 19 од Законот за стручно образование и обука или регулирање со подзаконски акти за орга-
низаторот на испитите во постсредното образование со што ќе се наведе дека „испитите ги организираат училишта-
та и понудувачите на образовни услуги за постсредно образование.“

ПРЕПОРАКА: 

1. Имајќи предвид дека со образовната програма е опфатена и испитната програма, член 20 треба да биде уреден или 
да се надополни со посебен член кој ќе го опфати и уреди поимот „образовна програма“.

ПРЕПОРАКА: 
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Во членот 21 (Поглавје III, 
Организирање на стручното 
образование и обука, потпоглавје 
Испити на крајот од стручното 
образование и обука) се уредува видот 
на јавниот документ (дипломата) 
што ќе се добие по завршувањето 
на постсредното образование.

Како што е наведено во член 21, алинеја 3 и 4 
од Законот:

„Државно признаени дипломи и уверенија се:

 � Диплома за специјалистичко образование и

 � Диплома за мајсторски испит.“

Вака уредениот член значи дека ученикот/учес-
никот кој успешно го положил специјалистички 
испит се стекнува со диплома за специјалистич-
ко образование, додека учесникот кој успешно 
го положил мајсторскиот испит се стекнува со 
диплома за мајсторски испит. Имајќи предвид 
дека со полагање на мајсторскиот испит, учес-
никот се стекнува со одредено образование, 
треба да стои дека се стекнува со диплома за 
мајсторско образование.

Согласно со Законот за НРК, член 12, став 2, 
според кој „доказ за стекната квалификација 
на ниво на образование претставуваат: сви-
детелство, уверение, диплома, со завршување 
на одреден вид на образование се стекнува 

квалификација на одредено ниво од НРК во 
дипломите за квалификациите стекнати во по-
стсредното образование треба да стои дипло-
ма за ’името на квалификацијата‘ и нивото на 
квалификација“. 

Граѓаните очекуваат дека документите кои се 
издаваат по успешното завршување на обра-
зовните програми и добивањето на квалифи-
кациите се во согласност со стандардите од 
Регистарот на НРК и се поврзани со нивото од 
НРК. 

Јавните документи кои ќе се добијат по завршу-
вањето на одреден степен на образование се 
уредени и во Законот за средно образование, 
во членот 75.

Член 75: „Дипломата, свидетелството, увере-
нието за стручно оспособување, уверението за 
работно оспособување, ученичката книшка и 
преведницата, се јавни исправи.“

Согласно со Европската рамка на квалифика-
ции со која е поврзана и нашата Националната 
рамка на квалификации потребно е да се пред-
види и додаток на дипломата во која ќе бидат 
внесени резултатите од учење. Со читањето 
на резултатите на учење, работодавачите ќе 
добијат претстава што знаат и за што се оспо-
собени носителите на квалификацијата која е 
сместена на VБ ниво.

1. Измена на поимот „диплома за мајсторски испит“ со „диплома за мајсторско образование“.

2. Усогласување со терминологијата од Националната рамка на квалификации и во дипломите треба да стои „диплома 
за ’името на квалификација‘ и специјалист од одредено занимање на VБ ниво на квалификација“ или „диплома за 
’името на квалификација‘ мајстор за одредено занимање на VБ ниво.“ 

3. Воведување на нов јавен документ – Уверение за стекната парцијална квалификација „назив на квалификацијата“ за 
завршен модул од образовната програма. 

4. Воведување додаток на диплома во кој е внесен описот на резултатите од учење според препораките за Европската 
рамка на квалификации.

ПРЕПОРАКА: 
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Исто така, во Концепцијата стои дека специја-
листичкото образование се категоризира во 
следниве типови: 

a. технолошка специјализација; 

б. надзорничка специјализација; 

в. инструкторска специјализација; 

г. специјализација за автономни профили и 

д. обука за стекнување на дел од интеграл-
на квалификација или стекнување на пар-
цијални компетенции што треба да се уре-
дени и во Законот.

Понатаму, во Концепцијата е наведено дека 
„образованието за мајстор или мајсторство 
претставува посебен вид постсредно образо-
вание за стекнување квалификација мајстор 
што овозможува преку завршување на обра-
зовните програми, учесниците да се стекнат 
со продлабочени стручни знаења и специфични 
вештини и компетенции од областа на одре-
дена занаетчиска дејност, самостојно водење 
на занаетчиски дуќан и обучување на ученици и 
возрасни.“

Разноликост во поимите се јавува и во пои-
мот „образование за мајстор/мајсторство“ кој 
е посоодветен во Концепцијата, додека пои-
мот „мајсторски испит“, наведен во членот 24 
од Законот, не е соодветен за содржината на 
постсредно образование и укажува на испитот 
којшто треба да се полага по завршувањето на 
постсредното образование, а не на стекнатата 
квалификација. 

Во членот 24 (Поглавје IV, 
Постсредното образование и 
обука, потпоглавје, Содржина 
на постсредното образование и 
обука) се уредува содржината 
на постсредното образование:

Во членот 24 се уредува содржината на по-
стсредното образование: „Постсредното об-
разование и обука се остваруваат преку на-
ставни планови и програми за: специјалистичко 
образование и мајсторски испит.“

Според Концепцијата „специјалистичкото об-
разование, како посебен вид на постсредно 
образование за стекнување квалификација – 
спе цијалист за соодветна област, овозможува 
преку завршување на образовните програми 
учениците/учесниците да се стекнат со прод-
лабочени стручни знаења и специфични вешти-
ни и компетенции од областа на определена 
дејност, технологија, организација или водење 
на оперативните работи во производството и 
услугите, менторство и др.“ 

Во Концепцијата се користи поимот образовни 
програми за стекнување на квалификација во 
постсредното образование, додека во Законот 
се користи поимот наставен план и програма. 
За да нема разноликост и недоразбирање во 
поимите, треба да се направи усогласување на 
Законот и Концепцијата и да се употребува по-
имот „образовна програма“. 

1. Поимот „мајсторски испит“ се препорачува да се замени со соодветен поим кој ќе укажува на содржината на пост-
средно образование преку реализацијата на наставните планови и програми, како „мајсторско образование“, а не на 
испитот кој треба да се полага. 

2. Внесување на типовите на специјализација во Законот за стручно образование и обука.

ПРЕПОРАКА: 
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Во членот 25 (Поглавје IV, 
Постсредното образование и обука, 
потпоглавје, Цели на постсредното 
образование и обука), наведени се 
целите на постсредното образование:

„Постсредното образование и обука обезбеду-
ваат продлабочено оспособување за работа 
кое бара поседување на специфични компетен-
ции, знаења и вештини од технологијата, ор-
ганизацијата или водењето на оперативните 
работи во производството и услугите.“ 

Членот 26 (Поглавје IV, Постсредното 
образование и обука, потпоглавје, 
Установи на постсредното 
образование и обука) ги содржи 
одредбите со коишто се уредуваат 
институциите коишто нудат 
постсредно образование и обука: 

Во овој член се уредуваат установите што нудат 
постсредно образование и условите што треба 
да ги исполнат за да започнат со работа. Во 
ставот 2 од членот 26, од Законот, во кој стои: 
„Постсредното образование и обука може да 
се остваруваат во јавни и приватни установи, 
верифицирани од министерството“, не е точ-
но прецизирано кои установи можат да бидат, 
за разлика од Концепцијата во која се наве-
дени установите во кои може да се остварува 
постсредното образование: средните стручни 
училишта; високите стручни школи; специјали-
зираните установи за постсредно образование 
и установите за постсредно образование како 
дел од коморите, организациите на работода-
вачи и работни здруженија и компаниите.

Ако се разгледаат одредбите од Законот за от-
ворениот граѓански универзитет за доживотно 
учење во член 3 (Поглавје I, Општи одредби) 
е дефинирано дека во Отворените граѓански 
универзитети за доживотно учење се оствару-
ва формално и неформално образование. Во 
ставот 1, од членот 3 стои: „Формалното обра-
зование на младите и возрасните лица опфаќа: 
основно образование за возрасни, средно об-
разование за возрасни, стручно оспособување, 
стручно образование за занимање, техничко 
образование и постсредно образование за во-
зрасни, како и преквалификација и доквалифи-
кација... Средното образование за возрасни, 
стручното оспособување, стручното образо-
вание за занимање, техничкото образование и 
постсредното образование за возрасни, како и 
преквалификацијата и доквалификацијата, се 
изведуваат во јавни, мешовити и приватни от-
ворени граѓански универзитети за доживотно 
учење и тоа како редовно и вонредно образова-
ние. Формалното образование за возрасните 
се спроведува во согласност со законите кои ја 
уредуваат оваа дејност, доколку со овој закон 
поинаку не е уредено.“ Според тоа, во Законот 
може да се наведе дека постсредното образо-
вание може да се остварува и во овие установи.

Во Законот за стручно образование се пропи-
шани условите за верификација на установите 
за постсредното образование, но во моментов 
не постои подзаконски акт за верификација на 
приватната установа која нуди постсредно об-
разование, како што е случајот со Правилникот 
за верификација на установи за образование 
на возрасните. 

 � Член 26: „Установа за постсредно образова-
ние и обука е установа чија дејност е обезбе-
дување на постсредно образование и обука. 

Постсредното образование и обука може да 
се остваруваат во јавни и приватни устано-
ви, верифицирани од Министерството. Усло-
ви за верифицирање установа за постсредно 
образование и обука се: 

 � да има обезбедено финансиски средства 
потребни за работа,

 � да има донесено наставни планови и про-
грами за постсредно образование и обука и 

 � да има обезбедено опрема, простор, со-
одветен кадар по сите предмети според 
педагошките стандарди и нормативи. 

Стандардите и нормативите од ставот 3 
на овој член ги изработува Центарот, а ги 
донесуваат коморите по претходно пози-
тивно мислење на Министерството.“

Во Законот за средното образование, член 
2, став 2, прецизно е уредено дека „средното 
образование се остварува во средните учи-
лишта кои се организираат како јавни сред-
ни училишта (средно општинско училиште, 
односно средно училиште на Град Скопје, др-
жавно средно училиште) и приватно средно 
училиште.“ Според овој закон, постсредното 
образование, како интегрален дел на стручно-
то образование, може да се реализира во сред-
но стручно училиште и се верификува согласно 
со Законот за средно образование, подрачје 
II Основање и престанок на стручните учи-
лишта, но не е уредено како ќе се верификува-
ат останатите институции. Затоа е потребно да 
се изработи подзаконски акт за верификација 
на приватната установа која нуди постсредно 
образование.

Имајќи предвид дека постојните процедури се 
комплексни и одземаат многу време и енергија 
што не оди во прилог на потребите на пазарот 
на труд, потребно е да се направат одредени 
чекори во намалување на ригидноста на регу-
лативите, особено во делот на акредитацијата 
на понудувачите на образовни услуги за по-
стсредно образование. Тоа би придонело за 
зголемување на бројот на понудувачи на обра-
зовни услуги за постсредното образование кои 
ќе нудат пазарноориентирани образовни про-
грами и побрзо ќе се одговори на потребите 
на компаниите за обезбедување стручен кадар.

Од терминолошки аспект, како и поради 
усогласувањето со европската терминологија, 
поимот „верификација“ треба да се замени со 
поимот „акредитација“. Поимот верификација 
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укажува дека се исполнети пропишаните усло-
ви, додека поимот акредитација укажува дека 
установите/институциите добиле овластување 
да започнат со работа. 

Имајќи предвид дека во член 4 од Законот за 
НРК е утврдено дека една од целите на НРК 
е да се создаде единствен систем за осигуру-
вање квалитет, тоа значи дека постсредното 
образование треба да го следи општиот един-
ствен систем за осигурување квалитет во обра-
зованието, согласно со препораката од ЕРК, во 
контекстот на Европската рамка на квалифика-
ции:

„При спроведувањето на Европската рамка на 
квалификации, осигурувањето на квалитет, 
коешто е неопходно за да се обезбеди одговор-
ност и подобрување на стручното образование 
и обука и високото образование, треба да се 
врши во согласност со следните принципи: 

 � Политиките и процедурите за осигуру-
вање квалитет треба да се темелат на 
сите нивоа на Европската рамка на ква-
лификации;

 �  Осигурувањето на квалитет треба да 
биде составен дел од интерното управу-
вање на институциите за образование и 
обука;

 � Осигурувањето на квалитет треба да оп-
фаќа редовно оценување на институции-
те, нивните програми или нивните систе-
ми за осигурување квалитет од страна 
на надворешните надзорни органи или 
агенции; 

 � Надворешните надзорни органи или аген-
ции коишто вршат осигурување на ква-
литет треба да подлежат на редовни 
ревизии;

 � Осигурувањето на квалитет треба да 
го опфаќа контекстот, инпутот, проце-
сот и димензиите на резултатите, при-
тоа ставајќи акцент на резултатите од 
учењето;

 � Системите за осигурување квалитет 
треба да ги опфаќаат следните елемен-
ти: јасни и мерливи цели и стандарди, на-
соки за имплементација, вклучувајќи и ин-
волвираност на чинителите, соодветни 
ресурси, доследни методи за оценување, 
со кои се поврзуваат самооценувањето 
и надворешната ревизија, механизми за 
повратни информации и процедури за по-
добрување и широко достапни резултати 
од оценувањето; 

 � Иницијативите за осигурување квалитет 
на интернационално, национално и регио-
нално ниво, треба да бидат координира-
ни со цел да се осигури: прегледност, кохе-
рентност, синергија и анализа на ниво на 
систем;

 � Осигурувањето на квалитет треба да 
претставува процес на соработка во 
рамките на нивоата и системите за об-

разование и обука, вклучувајќи ги сите ре-
левантни чинители, во рамките на земји-
те членки и Заедницата и

 � Насоките за осигурување квалитет на 
ниво на Заедница можат да обезбедат ре-
ферентни точки за оценување и учење со 
учениците.“

Затоа, осигурувањето на квалитет може да се 
обезбеди преку мониторинг и следење на ре-
ализацијата на образовната програмата во 
текот на годината од страна на Комисија фор-
мирана од Министерството за образование и 
наука. Комисијата би се состоела од 1 член, 
претставник на Министерството за образова-
ние и наука, 1 член од Центарот за стручно об-
разование и 1 член од коморите, со задолжи-
телно помината обука за специфичностите на 
постсредното образование. Доколку стручно-
то училиште или понудувачот на образовна ус-
луга за постсредно образование и по две мо-
ниторинг-посети нема квалитетна реализација 
на образовната програма, комисијата треба 
да препорача одземање на акредитацијата на 
стручното училиште или на понудувачот на об-
разовната услуга за реализација на постсред-
ното образование.

Истовремено, да се изработат Стандарди за 
квалитет врз основа на кои во текот на годи-
ната Државниот просветен инспекторат и Ко-
мисијата ќе прават надзор на институцијата со 
можност да ја одземат акредитацијата на пону-
дувачот на образовната услуга, доколку не ги 
исполнува Стандардите за квалитет.

Поаѓајќи од член 26, став 1 од Законот за 
стручно образование и обука, финансирање-
то на установите за постсредно образование 
се обезбедува преку средствата од давање на 
образовни услуги на граѓаните (учесниците во 
постсредното образование), проекти или до-
нации. Исто така, доколку на општината ѝ се 
потребни лица со специфични квалификации 
кои се стекнуваат преку образовни програми 
за постсредно образование и се од јавен ин-
терес, понудувачите на образовни услуги може 
да ги финансира од сопствени извори на при-
ходи, согласно со член 4 од Законот за финан-
сирање на единиците за локална самоуправа и 
член 23 од истиот Закон, во кој општината дава 
образложение за буџетот и од која програма 
ќе се обезбедат средствата. 

Постсредното образование може да се реали-
зира и преку јавно приватно партнерство, регу-
лирано со член 5 (Поглавје I Општи одредби, 
потпоглавје Јавно приватно партнерство) од 
Законот за концесии и јавно приватно парт-
нерство. Во тој случај, јавната институција 
(училиштето, министерството) може да склучи 
договор за партнерство со работодавач и во 
неговата компанија да се реализираат обра-
зовните програми за постсредното образова-
ние.

Според член 4 од Законот за иновациска деј-
ност во кој е наведено дека иновациската 
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дејност, меѓу другото, вклучува трансфер на 
технологии и/или знаење за иновативни произ-
води, технологии, процеси и услуги, понудува-
чите на образовни услуги за постсредно обра-
зование можат да се јават и како технолошки 
паркови за специфични знаења и вештини за 
новите технолошки процеси согласно со чле-
нот 12 (Потпоглавје Научно-технолошки парк) 
од Законот и да се финансираат преку Фондот 
за иновациска дејност и технолошки развој, 
според одредбите на овој Закон. 

Во членот 27 (Поглавје IV, Постсредното 
образование и обука, потпоглавје, 
Запишување во установите за 
постсредното образование и обука) 
се уредува влезот во постсредното 
образование, односно запишувањето 
во институциите коишто нудат 
постсредно образование и обука.

Членот 27 е од исклучиво значење поради фак-
тот што во него е уредено кој може да се вклучи 
во постсредното образование за стекнување 
повисоко ниво на квалификација. Според оп-
фатот на лицата кои можат да се вклучат во 
постсредното образование, членот 27, став 
2, не е транспарентен бидејќи во него е уре-
дено дека „лицата кои имаат завршено тех-
ничко образование или стручно образование за 
занимања, можат директно да се вклучат во 
постсредното образование, додека лицата кои 
имаат завршено гимназиско или уметничко об-
разование, потребно е да имаат тригодишно и 

соодветно работно искуство.“

Имајќи предвид дека овој вид на образование 
обезбедува специфични компетенции, знаења 
и вештини за новите технолошки потреби, осо-
бено во време кога треба навремено да се од-
говори на новините и брзиот развој на техно-
логијата, работното искуство за вклучување во 
постсредното образование, дополнително го 
отежнува стекнувањето на потребните вештини 
и знаења и обезбедувањето на квалификуван и 
стручен кадар. 

Во Законот за националната рамка на квали-
фикации, член 4, алинеја 5 и алинеја 8, екс-
плицитно е уредено дека целта на НРК е „да 
укажува на проодноста и напредувањето (хо-
ризонтално и вертикално) низ и во рамките на 
сите видови на образование и обука (формално, 
неформално и информално)“ и „да обезбеди 
мобилност на учесниците во процесот на об-
разованието и обуката, како и вклучување на 
пазарот на труд на национално и меѓународно 

1. Допрецизирање на членот 26 од Законот за стручно образование и обука за понудувачите на образовни услуги за 
постсредното образование кој би гласел:

2. ,,Постсредното образование може да се реализира во јавни и приватни установи, акредитирани од министерството, 
како што се:

 � стручни училишта,

 � регионални центри за стручно образование и обука,

 � високообразовни институции,

 � комори,

 � организации на работодавачи,

 � работодавачи,

 � отворени граѓански универзитети за доживотно учење и

 � понудувачи на образовни услуги за постсредно образование.

3. Замена на поимот „верификација“ со поимот „акредитација“ од содржински аспект.

4. Изработка на Правилник за верификација и акредитација на установи кои нудат образовни услуги за постсредно 
образование.

5. Дополнување на членот 26 од Законот за стручно образование и обука, со нов став со кој ќе се уреди времетраењето 
на постапката за акредитацијата на понудувачите на образовни услуги за постсредно образование. 

6. Обезбедување мониторинг и следење на реализацијата на образовната програма што ја нуди понудувачот за пост-
средно образование во текот на годината од страна на посебна Комисија. Целата постапка за мониторинг и следење 
на реализацијата на образовната програма да биде пропишана во подзаконски акт.

ПРЕПОРАКА: 

22 Извештај од анализата на состојбата на тековниот систем на постсредното образование



ниво“. Согласно со тоа, поединецот со стекну-
вање на квалификација на едно ниво има мож-
ност за влез и стекнување квалификација на 
повисоко ниво. Доказ за стекната квалифика-
ција е јавниот документ (диплома, уверение за 
парцијална квалификација) по завршувањето 
на образованието. Ваквиот пристап го овоз-
можуваат модуларно дизајнираните програми, 
а понудувачот на образовната услуга може да 
го одреди влезот на ученикот/учесникот во об-
разовната програма што ја нуди за постсредно 
образование. 

Во оваа насока, во зависност од квалифика-
цијата, може да се размислува на две групи на 
ученици/учесници кои можат да се вклучат во 
постсредното образование: 

 � едната група е со завршено средно обра-
зование или III и IV ниво на квалификации и 

 � втората група е со работно искуство (го-
дини) и релевантност на работното иску-
ство во зависност од квалификацијата. 
Работното искуство се зема предвид до-
колку се стекнува квалификација мајстор 

или пониско ниво на раководна функција, 
како надзорник и сл. или при влез во по-
стсредното образование, преку процесот 
на валидација.

За да се овозможи отвореност и флексибил-
ност на постсредното образование за лицата 
кои немаат релевантно образование или ре-
левантно работно искуство, во зависност од 
квалификацијата, понудувачите на образовни-
те услуги за постсредно образование да пред-
видат „влезни модули“ коишто ќе ги подготват 
кандидатите за постсредно образование од 
конкретна област. 

Критериумите за вклучување во постсредното 
образование треба да ги одредуваат понуду-
вачите на образовни услуги и да ги опишат во 
образовната програма.

Членот 27 се повторува и во текстот од член 
18: „Лицата од ставот 1 на овој член, можат да 
се запишат во постсредно образование и обука 
само ако имаат завршено техничко образова-
ние или стручно образование за занимање, со-
гласно со членот 18 од овој закон.“

1. Да се даде можност на сите лица со завршено средно образование да се вклучат во образовните програми за пост-
средно образование. 

2. Измена на членот 27 од Законот за стручно образование и обука во кој ќе се уреди: „понудувачот на образовна услуга 
за постсредно образование ги пропишува критериумите за влез во образовната програма за постсредно образование 
што ја нуди“.

3. Да се регулира со подзаконски акт воведување „влезни модули“ во образовната програмата за постсредно образова-
ние.

4. „Влезните модули“ ќе бидат определени од страна на понудувачите на образовни услуги.

5. Критериумите за влез во постсредното образование да се опишат во образовната програма. 

6. Работното искуство, како критериум за влез во постсредното образование, да биде дефинирано од страна на понуду-
вачот на образовни услуги во зависност од квалификацијата. 

7. Усогласување на измените од Законот за стручно образование со Концепцијата за постсредно образование. 
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Правата и обврските на лицата 
вклучени во постсредното 
образование и обука се наведени во 
член 28 (Поглавје IV, Постсредното 
образование и обука, потпоглавје 
Права и обврски на лицата вклучени 
во постсредното образование и обука).

Поради фактот дека учеството на лицата вклу-
чени во постсредното образование е од клучно 
значење, тие треба да имаат свои права и об-
врски. Според овој член, правата и обврските 
се запишуваат во договорите кои се склучуваат 
при влезот за стекнување на програмата. „Пра-
вата и обврските на лицата запишани во ус-
тановите за постсредно образование и обука 
се утврдуваат во договор склучен меѓу лицето 
учесник и установата за постсредно образова-
ние и обука.“

Сепак, во членот 28 не се уредени општите пра-
ва и обврски на учениците/учесниците во пост-
средното образование, а специфичните права 
да се доуредат со потпишување на договорот 
при влез во изучувањето на образовните про-
грами за постсредно образование.

1. Измена на членот 28 со прецизирање на општите права и обврски на лицата запишани во установите за постсредно 
образование, кој треба да гласи:

,,Учесник/учесник во образовните програми за постсредно образование може да биде лице кое има завршено средно 
образование. 

Ученикот/учесникот има право:

 � да потпише договор пред почетокот на реализацијата на образовната програма за постсредно образование во која 
ќе се прецизираат и специфичните права поврзани со стекнувањето на квалификацијата; 

 � да ги користи расположливите средства на понудувачот на образовната програма или на работодавачот, за учење 
или реализација на обуката;

 � да може, доколку е во работен однос, да користи одмор во траење од 4 (четири) работни дена во текот на годината, 
за време на посетувањето на образовната програма и 

 � да го раскине договорот според условите утврдени во договорот.

Ученикот/учесникот има обврска:

 � да ја следи редовно реализацијата на образовната програма, вклучително и на практичната обука; 

 � да биде интерно проверуван за напредокот и постигнувањето на резултатите од учење;

 � да полага завршен испит за стекнување на квалификацијата;

 � да ги следи упатствата за работа дадени од работодавачот за време на обуката;

 � да ги почитува правилата за заштита при работа и

 � да ги исполнува и другите обврски наведени во договорот.“
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Во членот 29 (Поглавје IV, 
Постсредното образование и обука, 
потпоглавје Наставните планови и 
програми за постсредно образование 
и обука) се уредува кој ги изработува 
наставните планови и програми 
во постсредното образование. 

Членот 29 од Законот за стручното образова-
ние и обука гласи: „Пост-средното образова-
ние и обука се изведуваат според наставни пла-
нови и програми кои се модуларно дизајнирани.

Наставните планови и програми од ставот 1 
на овој член за специјалистичко образование ги 
предлага Центарот, а ги донесува министерот. 

Наставните планови и програми од ставот 1 
на овој член за мајсторски испит ги изработува 
Центарот, а ги донесува Комората на занает-
чиите на Македонија, по претходно позитивно 
мислење од Министерството. 

Дел од модулите во постсредното образование 
се признаваат како кредити при преминот во 
високото стручно образование.“

Членот 29, став 2 од Законот, го уредува из-
работувањето и одобрувањето на наставниот 
план и програма за специјалистичко образова-
ние и образованието за мајстор, но не е уреде-
но кој ги изработува наставниот план и програ-
ма за специјалистичко образование. 

За да може да се излезе во пресрет на ба-
рањата на пазарот на труд потребно е да се 
овозможи работодавачите да ги изработуваат 
наставниот план и програми, како и испитната 

програма, односно целата образовна програ-
ма според нивните потреби. Образовната про-
грама се изработува врз основа на стандарди 
на квалификации, вклучени во регистарот на 
НРК, во кои се опишани резултатите од учење-
то кои треба да ги постигнат учениците/учесни-
ците. Истовремено, таква можност треба да им 
се даде и на понудувачите на образовни услуги 
за постсредно образование и на коморите.

Донесувањето на образовните програми за 
специјалистичкото образование е во надлеж-
ност на министерот. 

Истото, се однесува и за наставниот план и 
програма за мајсторско образование. Тие 
треба да бидат изработени од страна на по-
нудувач на образовна услуга за постсредно 
образование/работодавач. Стандардите на 
квалификации од Регистарот на НРК, како и 
за специјалистичкото образование, треба да 
бидат основа за изработување на образовната 
програма. За овој вид на образование, кое пре-
тежно се однесува на водење сопствен бизнис 
и подучување на ученици на практична обука, 
образовните програми треба да ги донесува 
Занаетчиската комора. За да биде обезбеден 
квалитет во целиот процес, Министерството за 
образование и наука треба да даде позитивно 
мислење во однос на образовната програма. 

За да не се одолговлекува процесот за одобру-
вање на образовните програми за специјалис-
тичко образование и за давање на мислење за 
образовните програми за мајсторско образо-
вание, од страна на министерот, треба да се 
предвиди законски временски рок.

1. Усогласување на поими од Законот за стручно образование и обука со Законот за Националната рамка на квалифи-
кации. Поимот „струки“ треба да се замени со „сектори“, додека поимот „образовни профили“ со поимот „квалифи-
кации“.

2. Воведување на поимот „образовна програма“ како збир од документи: наставен план, наставна програма и испитна 
програма.

3. Основа за изработка на образовната програма да биде Стандардот на квалификација.

4. Образовната програма да биде модуларно дизајнирана.

5. Модулите да се опишуваат преку резултати од учење.

6. Измена на членот 29 од Законот за стручно образование и обука кој би гласел: 

„Образовните програми за специјалистичко образование ги изработува понудувач на образовни услуги за постсред-
но образование согласно со стандардите на квалификации вклучени во регистарот на НРК, а ги донесува министе-
рот.

Образовните програми за мајсторско образование ги изработува понудувач на образовни услуги за постсредно об-
разование, согласно со стандардите на квалификации вклучени во регистарот на НРК, а ги донесува Занаетчиската 
комора на Македонија, по претходно позитивно мислење од министерството.“

7. Воведување нов став во членот 29, во кој би се прецизирало времето за одобрување на образовната програма или за 
доставување мислење од страна на министерот (од поднесување барање до носење решение за одобрување од страна 
на министерот за образовна програма за специјалистичко образование и од поднесување барање, давање мислење 
од министерот до одобрување од страна на Занаетчиската комора на Македонија за мајсторско образование). Времен-
скиот рок да биде најдоцна 1 (еден) месец.

8. Воведување кредити (ЕКВЕТ) во образовните програми за постсредно образование. 
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2.2. Подзаконски акти

Правилници за структурата, 
организацијата и реализацијата 
на специјалистичкиот и 
мајсторскиот испит 

Во член 20, точка 3 од Законот за стручното 
образование и обука, е наведено дека: „Струк-
турата, организацијата и реализацијата на 
испитите на крајот од секој вид стручно об-
разование и обука ќе се уредат со подзаконски 
акт и со концепција за државна матура и за за-
вршен испит кои ги донесува министерот“.

Согласно со Законот се изработени правилни-
ци со кои се регулирани двата типа на испити 
во постсредното образование (специјалистич-
киот и мајсторскиот испит):

1. Измена на членот 11 од Правилникот за организација на специјалистичкиот испит со кој се уредува составот на 
испитната комисија за реализација на стручнотеоретскиот дел и да се дополни со понудувачите на образовни услуги 
за постсредно образование. 

Членот 11 би гласел: „Испитната комисија се состои од претседател, двајца членови и нивни заменици од редот на на-
ставниците од училиштето или од понудувачите на образовните услуги за постсредно образование.“ Слична измена 
се предвидува и во членовите 13 и 15.

2. Измена во член 14 со кој се уредува спроведувањето на испитот и по зборот „училиште“ да се додаде „или понудува-
чите на образовни услуги за постсредно образование“. 

3. Измена во член 25 во кој се наведува: „Одредбите од овој правилник соодветно се применуваат и на ученици/учесни-
ци со посебни образовни потреби во средното образование“.

ПРЕПОРАКА: 

1. Правилник за структурата, организација-
та и реализацијата на специјалистичкиот 
испит и 

2. Правилник за структурата, организацијата 
и реализацијата на мајсторскиот испит. 

Тргнувајќи од фактот дека постсредното об-
разование се нуди преку стручните училишта и 
други понудувачи на образовни услуги во пост-
средното образование, се препорачува, да се 
направи измена во членот 11 од Правилникот 
за организација на специјалистичкиот испит, 
со кој се уредува составот на испитната коми-
сија за реализација на стручнотеоретскиот дел 
и да се дополни со „понудувачите на образовни 
услуги за постсредно образование“.
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Правилник за начинот на 
водењето, формата и содржината 
на педагошката евиденција и 
документација во средните училишта

Осигурувањето на квалитет во постсредното 
образование бара водење на соодветна пе-
дагошка евиденција и документација. Со Пра-
вилникот за начинот на водење, формата и 
содржината на педагошката евиденција и до-
кументација во средните училишта, опфатен е 
и начинот на водење на педагошката евиден-
ција и документација во постсредното обра-
зование. Заради усогласување со Законот за 
Национална рамка на квалификации и европ-
ската регулатива за Националната рамка на 
квалификации, потребно е да се направи из-
мена во изгледот на дипломата за специјалис-
тичко и мајсторско образование и воведување 
на нивото од НРК, називот на квалификацијата 
и бројот на кредити. Секоја диплома треба да 
има и додаток на дипломата во која се опишу-
ваат постигнатите резултати од учењето. 

Уверението за парцијална квалификација, тре-
ба да ги содржи постигнатите резултати од 
учењето за соодветниот модул.

2.3. Закон за просветна 
инспекција 
(Обезбедување квалитет) 

Обезбедувањето квалитет е опфатено во Зако-
нот за стручно образование и обука, член 39, 
(Поглавје VII Надзор) и во Законот за образо-
вание на возрасните, член 43, (Поглавје VI Над-
зор).

Обезбедувањето квалитет во образовниот про-
цес, се остварува преку вршење просветен ин-
спекциски надзор и евалуација на работата на 
воспитнообразовните установи во средното 
образование, установите за образование на 

возрасните, установите за образование и ос-
пособување на ученици со посебни образовни 
потреби, отворените граѓански универзитети 
за доживотно учење, како и во високообра-
зовните и во научните установи. Со опфатот 
на овој тип на институции е опфатен надзорот 
на квалитетот на образовниот процес во пост-
средното образование. 

Во член 8 од Законот за просветната инспек-
ција е регулирано над што ќе се врши надзо-
рот: исполнетост на образовните стандарди, 

1. Измена на терминологијата во член 2, точка 11 од Правилникот: „диплома за мајсторски испит“ со „диплома за мајс-
торско образование“. 

2. Дополнување на правилникот за регулирање на парцијалната квалификација.

3. Воведување нова точка во членот 2, со која ќе се уреди водење на главна книга и во мајсторското образование и во 
членот 6, нов став 2, во кој ќе се уреди изгледот на главната книга. 

4. Измена на членовите 8 и 9 и во дипломата за мајсторското образование и за специјалистичкото образование да се 
воведе нивото од НРК, називот на квалификацијата и бројот на кредити, како и додаток на диплома во кој ќе се изра-
зат резултатите од учењето. 

5. Во Правилникот да се наведе дека за старите, немодернизирани образовни програми за постсредно образование кои 
сè уште и денес се реализираат, ќе се издаваат досегашните дипломи, додека за новите образовни програми, дизајни-
рани според стандардите на квалификации и со резултати од учење, ќе се издаваат нови типови дипломи со додаток 
на дипломата.

6. Во меѓувреме, треба да се инсистира на модернизирање на сите образовни програми за постсредно образование. 

ПРЕПОРАКА: 
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обезбедување квалитет на образованието, 
ефективност преку евалуацијата на работа-
та на воспитнообразовните установи, како и 
примена на законите, другите прописи и општи 
акти од областа на воспитанието и образова-
нието. 

Членот 9 регулира што опфаќа надзорот: „ус-
лови за вршење на дејноста во воспитнообра-
зовните, високообразовните и научните уста-
нови; остварување на воспитнообразовниот 
процес во средното образование; посебни усло-
ви за избор на наставници, стручни соработни-
ци и воспитувачи; реализација на наставните 
планови и програми, и другите пропишани стан-
дарди и нормативи со кои се уредува воспитно-
образовната дејност, како и водење на педа-
гошка евиденција и документација“. 

Во членот 28 (Подглавје 8 Овластувања и од-
говорности на просветниот инспектор) се 
регулирани овластувањата на државниот про-
светен инспектор при вршењето на надзор: 1) 
врши надзор на квалитетот на воспитнообра-
зовната работа преку евалуација; 2) остварува 
увид во извршувањето на законите, другите 
прописи и општи акти во државните и приват-
ните воспитнообразовни установи, ученички-
те и студентските домови, високообразовни-
те и научните установи и да бараат потребни 
податоци за тоа; 3) укажува на извршување на 
законите и другите прописи, односно отстра-
нување на констатираните недостатоци про-
излезени од примената на незаконски мерки или 
од повредата на законот и другите прописи во 
државните и приватните воспитнообразовни 
установи, ученичките и студентските домо-
ви, високообразовните и научните установи; 

4) спречува спроведување на незаконски мерки, 
дејствија, работи и постапки во државните 
и приватните воспитнообразовни установи, 
ученичките и студентските домови, високооб-
разовните и научните установи; 5) предлага по-
ведување постапка за поништување на испити 
при чие спроведување се повредени прописите и 
поништување на свидетелства, дипломи и дру-
ги јавни исправи добиени од тие испити; 6) пред-
лага поведување постапка за поништување на 
свидетелства, уверенија и дипломи издадени од 
воспитнообразовните установи кои немаат 
дозвола за работа; 7) издава привремена забра-
на за користење (односно) употреба на оспору-
ваните свидетелства, уверенија и дипломи сè 
до донесувањето на конечна одлука за нивна-
та валидност; 8) предлага поведување на дис-
циплинска постапка против вработените во 
државните и приватните воспитнообразовни 
установи, ученичките и студентските домо-
ви, високообразовните и научните установи; 9) 
предлага отстранување од работното место 
во случаите утврдени со овој закон; 10) предлага 
поништување на оценка и определување на пов-
торна проверка на знаењето и оценувањето на 
учениците и 11) го известува основачот на вос-
питнообразовната институција за наодите од 
извршениот инспекциски надзор за случаите 
кога е потребно отстранување на повреди од 
таков карактер кои не трпат одлагање и го за-
грозуваат животот или здравјето на децата, 
учениците, студентите и на вработените во 
воспитнообразовниот процес.

Надзорот е предвиден и во Законот за отво-
рени граѓански универзитети за доживотно 
учење, опфатен во членовите 17 и 18 (Поглавје 
V Надзор) и Законот за образование на возрас-
ните.

Измена во членот 9 од Законот за просветната инспекција во кој ќе додаде: „вршење надзор и на понудувачите на 
образовните услуги за постсредно образование“. 

ПРЕПОРАКА: 
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2.4. Закон за занаетчиство
Во член 35 од Законот е дефинирано: „Зана-
етчијата се стекнува со занаетчиска дозво-
ла, доколку исполнува еден од следниве услови: 
а) средно стручно образование од соодветна 
насока (тригодишно и четиригодишно образо-
вание), б) соодветна квалификација, в) стручно 
оспособување (едногодишно и двегодишно обра-
зование); г) мајсторски испит, д) соодветно ра-
ботно искуство со минимум основно образова-
ние ако пет години вршело дејност од листата 
на занаетчиски дејности како сопственик или 
вработен кај вршителот на занаетчиската 
дејност во соодветна дејност, ѓ) соодветно ра-
ботно искуство со минимум средно образова-
ние ако три години вршело дејност од листата 
на занаетчиски дејности како сопственик или 
вработен кај вршителот на занаетчиската 
дејност во соодветна дејност и е) соодветно 
работно искуство со минимум вишо или висо-
ко образование ако една година вршело дејност 
од листата на занаетчиски дејности како соп-
ственик или вработен кај вршителот на зана-
етчиската дејност во соодветна дејност. 

Занаетчијата од ставот 1, алинеја 5, 6 и 7 на 
овој член за добивање на занаетчиска дозвола, 
полага испит за проверка на знаењето во зана-
етчиската комора според програма донесена 
од Занаетчиската комора на Република Маке-
донија“. 

Но нашиот фокус во овој закон се одредбите 
за квалификација мајстор, квалификација која 
се стекнува со завршување на образовни про-
грами во постсредното образование регулира-
но во член 42 од овој Закон (Поглавје VI Мајс-
торска титула). 

„Занаетчиите можат да се стекнат со титу-
ла мајстор. Со титула мајстор можат да се 
стекнат и физички лица кои се вработени кај 
вршителот на занаетчиска дејност. Титула 
мајстор се стекнува согласно со Законот за 
стручно образование и обука“. 

Законот нема прецизирано на кое ниво од На-
ционалната рамка на квалификации е сместе-
на квалификацијата мајстор и само е наведено 
дека титулата мајстор се стекнува согласно со 
Законот за стручно образование и обука. 

Титулата мајстор и занаетчиската дозвола да вклучуваат показател на нивото VБ, според Националната рамка на 
квалификации. 

ПРЕПОРАКА: 
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2.5. Закон за високото 
образование

Во Законот за високото образование не е екс-
плицитно споменато постсредното образова-
ние, меѓутоа во член 141 (Оддел 2, Студиски 
програми, пододдел Програми за стручно и 
професионално усовршување), постсредното 
образование е наведено на описен начин. Се 
уредуваат прашањата поврзани со програмите 
за обуки за стручно, односно професионално 
усовршување кое опфаќа усовршување, допол-
нување, продлабочување и осовременување на 
знаењето што претставува цел на постсредно-
то образование и соодветствува на член 25 од 
Законот за стручно образование и обука „По-
стсредното образование и обука обезбедува-
ат продлабочено оспособување за работа кое 
бара поседување на специфични компетенции, 
знаења и вештини од технологијата, организа-
цијата или водењето на оперативните работи 
во производството и услугите.“

Во член 142, став 2, од Законот за високото 
образование е наведен јавниот документ со 
кој ќе се стекне учесникот по завршување на 
програмата. Но програмата според Законот не 
претставува студиска програма и учесниците 
немаат статус на студенти.

 � Член 141 (1) Универзитетите и високите 
стручни школи можат да организираат 
различни програми на стручно, односно про-
фесионално усовршување имајќи го предвид 
концептот за доживотно учење. 

(2) Програмите од ставот (1) на овој член се 
организираат заради усовршување, допол-
нување, продлабочување и осовременување 
на знаењето и не се сметаат за студии во 
смисла на овој закон. По завршувањето на 
програмите за стручно, односно професио-
нално усовршување, се стекнува потврда, 
односно сертификат, кој го издава универ-
зитетот, односно самостојната висока 
стручна школа. 

(3) Учесниците во формите за стручно, од-
носно професионално усовршување немаат 
статус на студенти. 

(4) Формите за стручно, односно профе-
сионално усовршување и другите услови за 
нивното организирање, како и правата и об-
врските на лицата кои ги посетувале, се уре-
дуваат со општ акт на универзитетите и 
нивните единици, согласно со статутот на 
универзитетот, односно на самостојната 
висока стручна школа. 

(5) Покрај програмите за стручно, односно 
професионално усовршување, универзите-
тот и неговите единици, односно самостој-
ната висока стручна школа, можат да орга-
низираат и различни облици на неформално 
учење, како курсеви, летни и зимски универзи-
тети, школи, работилници и слично. По завр-
шувањето на соодветниот облик на нефор-
мално учење, се стекнува потврда, односно 
сертификат, кој го издава универзитетот 
или единицата на универзитетот, односно 
самостојната висока стручна школа. 

Во Законот не е наведено дали овие програми 
се акредитирани и според тоа, не е наведено 
кој ги акредитира и дали јавниот документ е 
препознатлив од страна на пазарот на труд.

Во таков случај, поаѓајќи од процесот на оси-
гурување на квалитет неизбежно е во Законот 
за високото образование да се регулира акре-
дитацијата на Програмите за стручно и профе-
сионално усовршување и да се наведе институ-
цијата која ќе ја врши акредитацијата. 

Согласно со Законот на НРК, програмите тре-
ба да содржат резултати од учењето што треба 
да се постигнат и да се засноваат на Стандар-
дот на квалификација. 

Во Прирачникот за развој на нови квалифи-
кации за Националната рамка на квалифика-
ции38 (дел 4 Процес на развивање на нови ква-
лификации), одобрен од Националниот одбор 
на Македонската рамка на квалификации на 
седницата одржана на 6.12.2017 година, е наве-
дено дека програмите за стручно и професио-
нално усовршување ги развиваат соодветните 
високообразовни институции и ги пишуваат 
користејќи резултати од учењето врз основа 

38 Група автори, Прирачник за развој на нови квалификации 
за Националната рамка на квалификации, стр. 
63, http://mrk.mk/wp-content/uploads/2015/05/
priracnik-za-razvivanje-na-novi-kvalifikacii-2.pdf

Измена на членот 26 од Законот за стручно образование и обука (Поглавје IV, постсредното образование и обука, пот-
поглавје, Установи на постсредното образование и обука) во кој ќе се внесат и високообразовните институции како 
понудувачи на образовни услуги за постсредно образование, ако се земе предвид дека програмите за стручно и про-
фесионално усовршување се однесуваат на постсредното образование.

Поаѓајќи од процесот на осигурување квалитет се препорачува, во Законот за високото образование, со подзаконски 
акт да се регулира акредитацијата на Програмите за стручно и професионално усовршување и да се наведе институ-
цијата која ќе ја врши акредитацијата

Програмите да содржат резултати од учењето што треба да се постигнат и да се засноваат на Стандард на квалифи-
кација. 

Програмата за стручно и професионално усовршување, се препорачува да се одобрува од Националниот одбор за НРК 
кој оценува дека програмата соодветствува со Стандардот на квалификација.

ПРЕПОРАКА: 
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на Стандардот на квалификација. Програмата 
за стручно и професионално усовршување се 
одобрува од Националниот одбор за НРК.

2.6. Закон за отворените 
граѓански универзитети 
за доживотно учење

Во одредбите на Законот за отворените 
граѓански универзитети за доживотно учење 
опфатени во член 2 и 3 (Поглавје I, Општи 
одредби) се земени одредби од Законот за об-
разование на возрасните, каде што е вклучено 
постсредното образование како дел од фор-
малното образование на возрасни.

2.7. Валидација на 
неформалното 
образование

Политиката за валидација на неформалното 
образование е суштински поврзана со развојот 
на Националната рамка на квалификации и 
подразбира процес на идентификување, до-
кументирање и оценување на знаењата, вешти-
ните и компетенциите стекнати преку системот 
на неформално образование и издавање јавен 
документ (сертификат) за признаените знаења, 
вештини и компетенции од овластена институ-
ција, во согласност со однапред дефинирани и 
прифатени критериуми и стандарди. 

Овој процес е многу важен кога станува збор 
за вклучување во постсредното образование, 
имајќи предвид дека има поединци кои нема-
ат соодветно образование, но имаат работно 
искуство од определена област. Преку проце-
сот на валидација можат да стекнат целосна 
квалификација или парцијална квалификација 
на определено ниво од Националната рамка 
на квалификации, а ја олеснува мобилноста на 
учесниците во процесот на образованието и 
обуката, како и вклучување на пазарот на труд. 
(Пример: парцијална квалификација е фризер 
за мажи или фризер за жени. Преку валидација 
на нивното знаење и вештини може да се добие 

целосна квалификација фризер мајстор).

Иако системот за валидација во нашата земја 
е сѐ уште во фаза на развивање, сепак, треба 
да се предвиди во некоја од одредбите од За-
конот за стручно образование, кој го регулира 
системот на постсредно образование. 

Измена во членот 26 од Законот за стручно образование и обука (Поглавје IV, постсредното образование и обука, пот-
поглавје, Установи на постсредното образование и обука) во кој ќе се наведат и Отворените граѓански универзитети 
за доживотно учење како понудувачи на образовни услуги за постсредното образование. 

ПРЕПОРАКА: 

Воведување нов член 29-а во Законот за стручно образование и обука со кој ќе се регулира вреднувањето и призна-
вањето на стекнатото знаење и вештини или парцијална квалификација за стекнување квалификација во постсред-
ното образование, независно дали е стекнато во формалното или во неформалното образование.  

ПРЕПОРАКА: 
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3. Фокус-групи

Поради состојбата со корона вирусот, во 
периодот од 15 до 25 јуни, беа одржани 
консултативни телефонски разговори со 

предложените лица во фокус-групите39. Пого-
лемиот дел од нив своите одговори ги доста-
вија и преку електронска пошта. Фокус-групите 
беа дефинирани со претставници од: Минис-
терството за образование и наука, Министер-
ството за труд и социјална политика, Центарот 
за стручно образование и обука, Центарот за 
образование на возрасните, Занаетчиската ко-
мора на град Скопје, Организацијата на рабо-
тодавачи, стручните училишта во кои се нудат 
образовни програми за постсредно образова-
ние, понудувачите на образовни услуги, отво-
рените граѓански универзитети за доживотно 
учење и од работодавачите. 

Од стручните училишта беа опфатени: СОУ 
„Ѓорче Петров“, Прилеп; СОУ „Моша Пијаде“, 
Тетово; СОУ „Владо Тасевски“ Скопје; СГГУ 
„Здравко Цветковски“, Скопје; СОУ „Никола Ка-
рев“, Струмица; СОУ „Ѓорѓи Наумов“, Битола и 
СОУ „Киро Спанџов Брко“, Кавадарци. 

Од понудувачите на образовни услуги беа оп-
фатени: Семос едукација, Скопје; Микросам, 
Прилеп; Тренинг центар Ц.Е.С., Скопје; Окитекс 
Тренинг Центар, Скопје; Академија „Леонтиќ“; 
модно студио ЛИА, Скопје; ДТИКА Технички ин-

39 Составот на фокус-групите е даден 
во Анекс 2 на Извештајот.

ститут Македонија, ДОО Неготино и Центар за 
обука при АД МОДА, Свети Николе. 

Од отворените граѓански универзитети за до-
животно учење во кои се нудат програми за 
постсредното образование беше опфатен от-
ворениот Граѓански универзитет за доживотно 
учење „Кочо Рацин“, Скопје.

Од работодавачите кои се корисници на но-
сителите на квалификации стекнати преку по-
стсредното образование беа опфатени: ЕВН 
Македонија, Скопје; Дрекслмајер, Кавадарци; 
Делта Проект, Скопје; Профи Инженеринг, 
Скопје и Голден Арт Скопје.

За оваа цел беше подготвен полуструктуиран 
прашалник40 составен од 11 отворени прашања 
преку кои се добија интересни сознанија за 
состојбите во постсредното образование, за 
предизвиците со кои се соочуваат и предлози 
за нивно решавање.

На првите три прашања поврзани со влезот и 
работното искуство за вклучување во образов-
ните програми за постсредно образование, 
90 % од учесниците на фокус-групите дадоа 
свое мислење дека сегашните критериуми за 
влез во постсредното образование наведени 
во Концепцијата за постсредно образование 
се ограничувачки и не дозволуваат пристап за 
сите, особено во време кога се менуваат потре-

40 Прашалникот е даден во Анекс 1 на Извештајот.
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бите на пазарот на труд и образованието треба 
да биде пофлексибилно во испорака на лица 
со различни квалификации и да реагира во 
однос на потребите на стопанството. Според 
нив, секој треба да има можност за влез во по-
стсредното образование, без разлика на обра-
зованието и работното искуство, иако за некои 
дејности може да има одредено влијание. 

Ставот на поголемиот број учесници во фо-
кус-групите беше дека критериумите треба да 
се пропишуваат од страна на понудувачите 
на образовни услуги за постсредно образо-
вание, но притоа треба да внимаваат и да ги 
земат предвид спецификите на определената 
дејност. Во оваа насока, беа предложени две 
решенија:

 � Понудувачите на образовни програми за 
постсредно образование да понудат влезни 
модули за лицата со завршено гимназиско, 
уметничко или несоодветно стручно образо-
вание, да се без работно искуство и време-
траењето на постигнување на резултатите 
да биде подолго, од оние лица кои влегуваат 
со соодветно образование.

 � Понудувачите на образовни програми за по-
стсредно образование да предвидат испити 
за проверка на знаењето и вештините за 
влез во образовната програма и врз основа 
на тоа да се определи бројот на дополни-
телните модули за подготвителна настава за 
оние кои не се доволно подготвени.

Само 10 % од членовите на фокус-групите, од 
работодавачите, на истите три прашања, сме-
таат дека за некои специфични дејности во кои 
може да биде загрозен и животот доколку не-
маат претходно знаење и вештини, учениците/
учесниците мора да имаат работно искуство, 
најмалку 2 (две) години во струката. 

Претставникот на Занаетчиската комора на 
Град Скопје даде свое видување дека за вклучу-
вање во образовните програми за мајсторско 
образование, учесниците треба да имаат соод-
ветно работно искуство, имајќи предвид дека 
треба да водат сопствен бизнис и да обучуваат 
ученици/учесници за практична обука. 

Исто така, беше дискутирано дека во специја-
листичкото образование можат да се вклучат 
и лица кои имаат завршено и високо образо-
вание доколку сакаат да ги надградат своите 
специфични вештини. 

Согласно со тоа, треба да се ревидира постој-
ната Концепција за постсредно образование 
и да се изменат критериумите за влез во пост-
средното образование.

На прашањето за времетраење на образовни-
те програми за постсредното образование, 
учесниците од фокус-групите сметаат дека тоа 
треба да биде флексибилно и во зависност од 
квалификацијата. Како препорака е дадено, 
времетраењето на реализацијата на образов-
ните програми да биде од 6 месеци до 1 годи-
на, во зависност од специфичноста на квали-

фикацијата што се совпаѓа и со времетраењето 
предвидено со НРК. Но секако, акцентот беше 
ставен на практичната обука во реална компа-
нија.

Учесниците од фокус-групите во разговорите 
истакнаа дека во постсредното образование, 
понудувачи на образовни програми за овој 
вид на квалификации, можат да бидат јавните 
стручни училишта, но и приватни понудувачи на 
образовни услуги или центри, формирани во 
самите компании, комори од соодветен сектор 
на квалификација, како и регионалните центри 
за стручно образование и обука кои се во фаза 
на воспоставување. Во регионалните центри 
за стручно образование и обука и во центрите 
формирани во самите компании, има најдобра 
можност за стекнување практични вештини по-
требни за квалификацијата. Во оваа насока, 
беше предложено регионалните центри за 
стручно образование и обука да бидат дел од 
процесот за осигурување квалитет.

Учесниците во фокус-групите сметаат дека 
процедурите за одобрување на образовни-
те програми за постсредно образование се 
пресложени. Според нив, видот на потребните 
знаења и вештини го определуваат работода-
вачите од одредени области бидејќи тие знаат 
какви знаења и способности им се потребни 
на завршените средношколци и дипломирани 
студенти.

Кога станува збор за верификацијата/акре-
дитацијата на институцијата, тие сметаат дека 
досегашната постапка (имајќи ги предвид 
постојните законски и подзаконски акти), го 
одолговлекува процесот и влијае на флекси-
билноста на постсредното образование. 

Претставникот од Занаетчиската комора на 
Град Скопје, смета дека актуелната законска 
регулатива е лимитирачка и не дозволува рабо-
тодавачите, организирани и основани како тр-
говски друштва или комори да можат да даваат 
услуги за постсредно образование, соочувајќи 
се со проблемот за акредитацијата на инсти-
туција која ќе реализира образовни програми 
за мајсторско образование. Во таа насока, тој 
препорача да се подготви Правилник за вери-
фикација/акредитација на институција за мајс-
торско образование.

Изработката на образовните програми за пост-
средно образование, често поттикнува дилема 
за тоа, кој треба да ги изработува. Со тоа се 
наметнува и прашањето и кој би ги одобрувал. 
Од учесниците на фокус-групите се понудија 
две решенија:

 � Програмите за специјалистичкото образо-
вание да бидат изработувани од страна на 
самите понудувачи на образовни услуги за 
постсредно образование (стручни училишта, 
приватни понудувачи на образовни услуги, 
регионални центри, комори и сл.), а да би-
дат одобрувани од страна на Центарот за 
стручно образование и обука.
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 � Програмите за специјалистичкото образо-
вание да бидат изработувани од страна на 
понудувачот на образовната услуга за по-
стсредно образование (стручни училишта, 
приватни понудувачи на образовни услуги, 
регионални центри, комори и сл.), а да се 
одобруваат од министерот. Но, од досе-
гашната практика, поради долгиот времен-
ски рок на одобрување, учесниците од фо-
кус-групите од страна на работодавачите и 
понудувачите на образовни услуги за пост-
средно образование, препорачуваат да се 
определи временски рок за одобрување (од 
поднесување на барање до носење решение 
за одобрување од страна на министер).

Концептот на кредити треба да биде вграден 
во образовните програми на овој вид на об-
разование заради усогласеноста со високото 
образование и НРК и отворање можности за 
понатамошна наобразба на овие кадри преку 
признавање на кредитите.

Со учесниците од фокус-групите се дискутира-
ше за деловите од коишто се состојат мајстор-
скиот и специјалистичкиот испит. Учесниците 
се согласни дека двата вида испити треба да 

се состојат од истите делови како и досега. 
Тоа значи специјалистичкиот испит да остане 
со двата дела: стручно-теоретски дел за про-
верка на стручните знаења и практичен дел за 
проверка на стручните и практични вештини и 
компетенции, додека мајсторскиот испит да ос-
тане со четирите дела: стручно-теоретски дел, 
управувачки – правно/економски дел, педагош-
ко-андрагошки дел и практичен дел. Според 
учесниците, специјалистичкиот испит треба 
да го спроведува понудувачот на образовната 
услуга, но треба да има формирано посебна 
Комисија за специјалистички испит, во која 
ќе партиципираат и работодавачите. Слично е 
и со Комисијата за спроведување на мајстор-
скиот испит. На тој начин, работодавачите се 
сигурни дека испитот не е само проформа туку 
и доказ дека се постигнати знаењата и вешти-
ните.

Учесниците во фокус-групите препорачуваат и 
во текот на наставниот процес за постсредно 
образование да има парцијални проверки на 
знаењата и да се предвидат практични задачи 
и вежби, кои би се оценувале преку кредит-сис-
темот.

1. Влезот за изучување на образовни програми за постсредно образование треба да биде овозможен за сите кои завр-
шиле средно образование без разлика на видот на образованието или работното искуство. 

2. Критериумите за влез во постсредното образование се пропишуваат од страна на понудувачите на образовни услуги 
за постсредно образование.

3. Понудувачите на образовни програми за постсредно образование да предвидат испити за проверка на знаењето и 
вештините за влез во образовната програма за лицата со завршено гимназиско или уметничко образование и без 
работно искуство и врз основа на тоа да понудат дополнителни влезни модули. 

4. Исклучок од оваа препорака да биде мајсторското образование поради спецификата за водење сопствен бизнис и 
обучување ученици/учесници за практична обука.

5. Времетраењето на постигнување на резултатите од учење во образовните програми за постсредното образование да 
биде од 6 месеци до 1 година, во зависност од специфичноста на квалификацијата.

6. Да биде подолго времетраењето на постигнување на резултатите од учење во образовната програма за постсредно 
образование, за лицата кои немаат соодветно образование или работно искуство потребно за квалификацијата, пора-
ди совладување на влезните модули, од оние лица кои влегуваат со соодветно образование.

7. Како понудувачи на образовните програми за постсредно образование да се јават: јавните стручни училишта, но и 
приватни понудувачи на образовни услуги или центри, формирани во самите компании, комори од соодветен сек-
тор на квалификација, работодавачи, како и регионалните центри за стручно образование и обука. 

8. Да се подготви Правилник за верификација/акредитација на институција за образование за мајстор. 

9. Според мнозинството од фокус-групите, програмите за специјалистичко образование да се изработуваат од страна 
на понудувачот на образовната услуга за постсредно образование, а да се одобруваат од министерот. 

10. Да се определи временски рок за одобрување на образовните програми од страна на министерот (од поднесување на 
барање до носење решение за одобрување од страна на министер).

11. Концептот на кредити треба да биде вграден во образовните програми на овој вид на образование заради усогласе-
носта со високото образование и НРК и отворањето можности за понатамошна наобразба на овие кадри.

12. Мајсторскиот и специјалистичкиот испит треба да ги содржат истите делови како и досега.

13. Специјалистичкиот и мајсторскиот испит треба да го спроведува понудувачот на образовната услуга, преку посебна 
Комисија, во која ќе партиципираат и работодавачите. 

14. Да има парцијални проверки на знаењата во текот на понудата на постобразованието, како практични задачи и веж-
би, кои би се оценувале преку кредит-системот.

ПРЕПОРАКА: 
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4. ДОБРИ ПРАКТИКИ

Системот на постсредното образование, 
во секоја земја е различно регулиран 
во зависност од поставеноста на обра-

зовниот систем во земјата или се гледа низ 
призмата на образованието на возрасните. 
Најчесто, ваквите програми се реализираат во 
стручните колеџи во кои образованието трае 
до 5 (пет) години, што е различно од пристапот 
за постсредно образование во нашата земја. 
Како практики за тоа како функционира сис-
темот на постсредното образование, во овој 
Извештај, се разгледуваа примери од Хрватска, 
Полска и Швајцарија. 

4.1. Хрватска
Со постсредното образование во Хрватска се 
опфатени младата и возрасната популација 
и тоа е повеќе насочено кон реализирање на 
програмите за дополнителни и продлабочени 
вештини и компетенции во однос на претходно 
стекнатите вештини и компетенции со цел да ги 
исполнат барањата на пазарот на трудот и да 
стекнат знаења и вештини за работа со новите 
техники и технологии. Сепак, на ова образова-
ние, не гледаат како на дел од универзитетско 
образование. Всушност, целта на ова образо-
вание е да ги подготви учесниците да ја извр-
шуваат работата на повисоко професионално 
ниво, да ги познаваат технологиите поврзани 
со повисоките нивоа на продуктивност, да ги 
организираат сопствените работни процеси и 

работата на другите, да пренесуваат практични 
и професионални знаења и вештини на учени-
ците, да изработуваат деловен план и да ги ана-
лизираат деловните резултати, да обезбедат 
креативна работна атмосфера, да ги мотивира-
ат и развиваат соработниците и да овозможат 
безбедност при работа. 

Со овој вид образование во Хрватска, е опфа-
тено мајсторството, како и научничкиот испит 
(кој е сличен на нашиот специјалистички испит), 
кои се во надлежност на Занаетчиската комо-
ра, без оглед на тоа за каков вид квалифика-
ција станува збор.

За разлика, од програмите за обука што се 
нудат во образованието за возрасни, услов 
за вклучување во постсредното образование 
е стекнато стручно знаење за областа во која 
учесниците сакаат дополнително да се обучу-
ваат. Со оглед на тоа дека се бара повисо-
ко ниво на стручност и професионалност и 
стекнување на повисоко ниво на квалифика-
ција, вклучувањето во постсредното образова-
ние е слично како и кај нас и од кандидатите се 
бара да имаат најмалку 2-годишно искуство во 
професијата, доколку има соодветна програма 
за стручно образование и обука. Во случај да 
има несоодветна програма за стручно обра-
зование и обука, тогаш треба да има најмалку 
3-годишно искуство во професијата за која 
сака да го полага испитот. По завршувањето 
на програмата за постсредно образование, се 
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полага научнички испит или мајсторски испит. 
Програмите за постсредно образование може 
да ги организираат: стручните училишта, регио-
налните центри за компетентност, институции-
те за образование на возрасните, а стручниот 
и практичниот дел, дополнително можат да го 
организираат и трговски друштва, задруги и 
организации. Институциите мора да бидат ли-
ценцирани, а лиценцата трае 7 (седум) години. 
Комисијата која врши проверка на условите за 
лиценцирање на институцијата, тоа го прави на 
група сродни квалификации или квалификации 
кои припаѓаат на еден сектор, што може да 
биде пример и кај нас. 

Програмата за мајсторство е регулирана од 
страна на Министерството за претприем-
ништво и занаетчиство, а се одобрува од стра-
на на хрватската Занаетчиска комора. Програ-
мите во Хрватска се одобруваат брзо, бидејќи 
има една Занаетчиска комора, чиј интерес е да 
излезе во пресрет на барањата на бизнисот. 
Прибавувањето на потребните мислења како и 
одобрувањето, се определени со законски рок, 
кој е регулиран и во Законот за занаетчиство 
и во Правилниците. Определувањето на закон-
скиот рок за реализација на една постапка, 
може да биде добра основа и во измените во 
нашиот Закон што ја регулира оваа проблема-
тика.

4.2. Швајцарија
Швајцарија има поинаква образовна структу-
ра од нашата, но некои елементи можат да се 
земат во подобрување на нашата законска ре-
гулатива. Постсредното образование во Швај-
царија е опфатено со терцијарното профе-
сионално стручно образование и обука или со 
образованието за возрасни. 

Терцијарното професионално стручно обра-
зование и обука го опфаќа образованието по 
завршување на стручното образование и обука 
и влезот во високото образование. Овој тип на 
образование им овозможува на младите луѓе 
да се здобијат со стручни вештини за работа 
со напредната техника или технологија или за 
организациски и раководни функции од по-
ниско ниво. 

Програмите се дизајнираат според потреби-
те на пазарот на труд (ориентирани кон поба-
рувачката), а вклучување во овие програми се 
овозможува со завршувањето на средното об-
разование.

Стручното професионално образование и 
обука претставува заедничка одговорност на 
федералната Влада, кантоните и професио-
налните организации (секторските здруженија). 
Финансирањето е заедничко помеѓу федерал-
ната Влада, кантоните и професионалните 
здруженија. Федералната влада покрива 1/4 
од јавниот долг, кантоните 3/4 од финансиите, 
додека професионалните здруженија вршат 
промоција на квалификациите и управуваат со 

образовните институции кои се јавуваат како 
понудувачи на овој вид настава. Ваквиот прис-
тап може да се примени и кај нас, при што ло-
калната самоуправа може да партиципира со 
определени средства за оние квалификации 
кои се најбарани за продуктивност во рабо-
тењето на индустријата, т. е. компаниите кои 
се наоѓаат на територијата на локалната само-
управа. 

На федерално ниво, Државниот секретаријат 
за образование, истражување и иновации (Др-
жавен секретаријат) е одговорен за страте-
гиското управување и развој на системот, но 
професионалните организации ја дефинираат 
содржината на образованието и обуката, на-
ционалните процедури за квалификација и раз-
виваат курсеви за едукација, како и во стручно-
то образование и обука.

Програмите за квалификација во формалното 
образование се одобруваат од страна на Др-
жавниот секретаријат. Професионалното здру-
жение поднесува барање со образложение до 
Државниот секретаријат. Заедно со барањето 
се приложуваат и наставната, и испитната про-
грама. Истата постапка се однесува и на кур-
севите за обука. За разлика од нашата земја, 
каде што по предложените програми се чека 
мислење од неколку институции, во Швајцарија 
целиот процес на разгледување, оди преку по-
себно тело формирано согласно со тамошни-
от закон. Постапката оди многу брзо, бидејќи 
телото редовно соработува со Комисијата за 
развој и квалитет, а на секои 5 години, ја пре-
гледува релевантноста на стандардите на зани-
мања со барањата на пазарот на труд. 

Како понудувачи на овој вид образование мо-
жат да се јават: социјални партнери, професио-
нални здруженија, индустриски и други органи-
зации или понудувачи на стручно образование. 
Компаниите, во овој случај, се јавуваат како 
понудувачи на практичната обука согласно со 
пропишан договор со понудувачот на овој вид 
образование. Со тоа, имаат можност да обез-
бедат иден квалификуван и стручен кадар. По-
нудувачите на образовни услуги мора да бидат 
акредитирани. Но, за разлика од нашата земја 
каде што постапките за обезбедување на ква-
литет се гледаат поединечно и се покриваат 
од разни институции, во Швајцарија се гледа 
како на еден процес, кој опфаќа повеќе сег-
менти и се покриваат со една институција. Во 
формалното образование, тоа е Швајцарскиот 
федерален институт за стручно образование и 
обука, а во неформалното образование, тоа е 
Швајцарската федерација за образование на 
возрасните. Институциите кои сакаат да се ак-
редитираат треба да ги исполнат стандардите 
за квалитет кои опфаќаат: 

 � Понуди кои ги задоволуваат образовните 
барања и барањата на пазарот на труд; 

 � Транспарентност на понудата и побарувач-
ката и педагошкиот концепт;

 � Ефектот од учењето на учениците; 
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 � Обучувачи кои се методолошки, педагошки 
и професионално подготвени;

 � Економски, ефикасен и ефективен сервис и 
обуки кои се ориентирани кон странките и 

 � Свест за квалитетен развој. 

Акредитацијата се прави според секторот на 
квалификации и не е потребно за секоја нова 
програма за стекнување на квалификација да 
се прави нова акредитација. Во текот на годи-
ната, се посетувани од страна на инспекторат 
кој го следи образовниот процес и има право 
да ја одземе акредитацијата на понудувачот на 
услугата доколку не ги почитува стандардите за 
квалитет.

 Полска
Системот за постсредно образование во 
Полска се смета како дел од средното обра-
зование. Тој го покрива формалното и не-
формалното образование според системот 
на квалификации. Може да се реализира во 
училишта за постсредно образование, колеџи 
за социјална работа или преку понудувачи за 
образование на возрасните. Училиштата за 
постсредно образование, обезбедуваат про-
грами во траење до 2,5 години што водат до 
стручни квалификации, а се наменети пред 
сè, за ученици и млади на возраст од 19 до 21 
година, кои имаат завршено средно училиште. 
Колеџите за социјална работа, нудат програми 

во времетраење од 3 (три) години. Возрасните 
може да се вклучат во програми за стекнување 
специфични вештини, како и во мајсторството. 

Во формалното постсредно образование, про-
грамите се засноваат на стандардите на зани-
мања и обично нудат квалификации од областа 
на: економија и администрација, медицина, ин-
женерство и технологија, земјоделство, шумар-
ство и риболов, транспорт и логистика и лични 
услуги. Програмите се модуларно дизајнирани, 
а овозможуваат флексибилност во нивното 
стекнување. Времетраењето на програмите се 
определува од самите понудувачи на образов-
ните услуги. 

Програмите се одобруваат од страна на Ми-
нистерството за образование и наука и е пред-
виден рок за нивно одобрување. 

Програмите за квалификацијата – мајсторство, 
се под надлежност на Занаетчиската комора. 
За таа цел, комората има изработено Каталог 
со модули за соодветната дејност, која е ед-
наш одобрена и врз таа основа, се врши реа-
лизирањето на програмите. Одобрувањето на 
програмите е во надлежност на Секторските 
комисии за квалификации и е определено со 
временски рок на одобрување. 

Учениците/учесниците на специјалистичкото 
образование, полагаат завршен испит за квали-
фикација за занимањето според испитна про-
грама за која се надлежни Регионалните испит-
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ни одбори кои се по надлежност на Државната 
комисија за испит. Испитните програми еднаш 
се одобруваат од Државната комисија за испи-
ти, Каталог за испити, а потоа постојано се ре-
видираат преку Регионалните испитни одбори. 

Учесниците добиваат уверение за парцијална 
квалификација за секој положен модул или за 
парцијална квалификација за повеќе модули, 
а го издава Регионалниот испитен одбор. По 
стекнувањето на сите модули, за занимањето 
добиваат диплома со која се потврдува спе-
цијализацијата. 

На барање на носителот, дипломата може да 
се издаде заедно со додаток за диплома „Еу-
ропас“, во кој се опишува знаењето, вештините 
и компетенциите на носителот кои се поврзани 
со одредено занимање (носители на дипломи 
добиваат ист додаток), а ги издаваат Регионал-
ните испитни одбори.

Ваквиот пристап на полагање на модулите за 
парцијални квалификации, може да се реа-
лизира и кај нас со што ќе се овозможи да 
се изучуваат оние модули кои се потребни за 
стекнување повисоко ниво на специфични 
вештини за соодветното работно место.

1. Хрватскиот и полскиот пример за определување на законските рокови за реализација на една постапка, може да 
биде добра основа за измените во нашиот Закон за стручно образование и обука. 

2. Швајцарскиот модел во кој има трипартитно партиципирање со средства за постсредно образование, може да биде 
добар пример за партиципирање на локалната самоуправа со определени средства за оние квалификации кои се 
најбарани за продуктивност во работењето на индустријата, на компаниите кои се наоѓаат на територијата на локал-
ната самоуправа. 

3. Добар пример претставува и посебното тело за одобрување кое соработува со Комисијата за развој и квалитет, која 
на секои 5 (пет) години, ја прегледува релевантноста на стандардите на занимања со барањата на пазарот на труд. 
Вакво тело би можело да се формира и кај нас, во рамките на Министерството за образование и наука и да се зани-
мава само со прегледување и одобрување на образовните програми за постсредно образование, а би соработувало со 
Одделението за НРК за релевантноста на стандардите на квалификации.

4. Според примерот на Швајцарија да се изработат Стандарди за квалитет врз основа на кои, во текот на годината, ДПИ 
ќе прави надзор на институцијата со можност да ја одземе акредитацијата на понудувачот на образовната услуга, 
ако не ја исполнува својата обврска.

5. Полската практика за стекнување на уверение за секој положен модул за парцијална квалификација, овозможува 
поголема флексибилност во стекнувањето на повисоко ниво специфични вештини за соодветното работно место.

6. Додатокот на диплома во која ќе се опише знаењето, вештините и компетенциите на носителот кои се поврзани со 
одредено занимање, ќе им овозможи поголема транспарентност на работодавачите за да можат да видат што знае и 
што умее да работи носителот на квалификацијата, односно да види дали ги има потребните знаења и вештини за 
определеното занимање. 

ПРЕПОРАКИ: 
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5. ЗАКЛУЧОЦИ

Во Препораките, дадени во Извештајот, се 
предложени правни решенија за модер-
низирање на постсредното образование, 

како резултат на анализата на законската ле-
гислатива која ја опфаќа оваа проблематика: 
консултациите со фокус-групите од различни 
институции и организации, работодавачите и 
сл., како и добрата практика од земјите: Хр-
ватска, Полска и Швајцарија, и претставуваат 
добра основа за усогласување на: Законот за 
стручно образование и обука и неговите под-
законски акти, Законот за Националната рамка 
на квалификации и Концепцијата постсредно 
образование.

Предложените решенија се во насока на до-
објаснување на недореченостите за пост-
средното образование во Законот за стручно 
образование и обука, поедноставување на 
процедурите и постапките за поголема фле-
ксибилност на постсредното образование и 
осигурување на квалитетот на квалификациите 
стекнати преку образовните програми за пост-
средното образование.

Од анализата на законската легислатива која 
ја опфаќа оваа проблематика и консултациите 
со фокус-групите, се констатира дека најитно 
треба да се направат измени и дополнувања 
на Законот за стручно образование и обука 
или да се изработи нов Закон за стручното 
образование и обука, односно да се изработи 
нов Закон за постсредно образование.

За да не се јават недоразбирања околу по-
имите кои се воведуваат во постсредното 
образование и усогласување со европската 
терминологија и останатите Закони што ја оп-
фаќаат оваа проблематика, уште на почетокот 
во поглавјето за дефиниции во Законот, по-
требно е да се објаснат новите поими кои се 
користат: квалификации, компетенции, обра-
зовна програма, стандард на квалификација, 
резултати од учењето, акредитација, кредити 
и кредитен систем, ниво на квалификации, На-
ционална рамка на квалификации, валидација 
на претходното учење, сектори и сл. 

Доколку се прават измени во Законот за струч-
но образование и обука, во посебно поглавје, 
потребно е прецизно да се уреди постсредно-
то образование. Поглавјето би опфатило не-
колку потпоглавја во кои би се уредиле: содр-
жината, видовите и целите на постсредното 
образование; установите кои нудат постсред-
но образование и нивна акредитација; обра-
зовната програма според која се реализира; 
влезот во постсредното образование, односно 
запишување во установите за постсредното об-
разование; правата и обврските на учениците/
учесниците; реализацијата на испитите и јав-
ниот документ кој се добива по завршувањето 
како доказ дека е стекната квалификацијата, 
финансирањето на установите за постсредно 
образование и обезбедувањето квалитет.
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5.1. Содржина, видови и 
цели на постсредното 
образование

Во првото потпоглавје би требало да се де-
финира постсредното образование. Според 
тоа, предлог-дефиницијата која би ја опфати-
ла целата содржина за постсредното образо-
вание, би била: „Постсредното образование 
претставува интегрален дел од системот на 
стручно образование и обука, кое следува по за-
вршувањето на средното образование и е насо-
чено кон реализирање на образовни програми за 
дополнителни и продлабочени знаења, вештини 
и компетенции во однос на претходно стекна-
тите вештини и компетенции со цел да ги ис-
полни барањата на трудот и да се стекнат 
специфични знаења и вештини за работа со но-
вите техники и технологии, за организација или 
водење на оперативните работи во производ-
ството и услугите, за раководни функции на по-
ниско ниво, за менторство и за специјализирани 
висококвалитетни услуги.“ Вака предложената 
дефиниција е во согласност и со меѓународни-
те дефиниции за постсредното образование.

Во овој дел, би требало да се наведат видовите 
на постсредното образование кое се оствару-
ва преку образовните програми за: специјалис-
тичко образование и мајсторско образование. 

За полесно разбирање на видовите на пост-
средно образование би требало во посебен 
член да се дефинираат специјалистичкото и 
мајсторското образование. 

1. Специјалистичкото образование претста-
вува посебен вид постсредно образование 
кое овозможува со завршувањето на обра-
зовните програми, учениците/учесниците 
да се здобијат со продлабочени стручни 
знаења, специфични вештини и компетен-
ции од областа на определена дејност, 
техника и технологија, за организација 
или водење на оперативните работи во 
производството и услугите, за раководење 
на пониско ниво, менторство и др. и да се 
стекнат со квалификација – специјалист за 
соодветна област. 

Имајќи предвид дека учесниците преку обра-
зовните програми за специјалистичко образо-
вание се стекнуваат со: продлабочени вештини 
и компетенции за непосредно извршување на 
работните, односно технолошките процеси и 
одредени специфични процеси; за организи-
рање и водење на процесот на работата; ра-
ководење или менторство на ученици или нови 
работници и сл., специјалистичкото образова-
ние може да се категоризира во четири типа на 
специјализација: 

a. технолошка специјализација преку која се 
подготвуваат кадри за работа со комплекс-
ни технички и технолошки процеси, маши-
ни, апарати и опрема; 

б. надзорничка специјализација преку која се 
подготвуваат кадри за непосредно рако-
водење со извршителите во оперативното 
работење во производството и услугите; 

в. инструкторска специјализација преку која 
се подготвуваат кадри за подучување, сле-
дење и обучување ученици и учесници за 
определена дејност и 

г. специјализација за автономни профи-
ли преку која се подготвуваат кадри со 
знаења и вештини за специфична дејност.

2. Мајсторското образование претставува 
посебен вид постсредно образование кое 
овозможува со завршување на образовни-
те програми, учесниците да се здобијат со 
продлабочени стручни знаења, специфич-
ни вештини и компетенции од областа на 
одредена занаетчиска дејност, самостојно 
водење на занаетчиски дуќан и обучување 
ученици и возрасни и да се стекнат со ква-
лификација – мајстор за определена зана-
етчиска дејност.

Преку дефиницијата за постсредното образо-
вание, се дефинираа и целите на овој вид на 
образование. Целите на постсредното образо-
вание би биле:

 � Да обезбедува продлабочени знаења, 
вештини и компетенции на учесниците за да 
можат да ја извршуваат работата на повисо-
ко професионално ниво;

 � Да ги познаваат техниките и технологиите 
поврзани со повисоки нивоа на продуктив-
ност;

 �  Да ги организираат сопствените работни 
процеси и работата на другите;

 �  Да пренесуваат практични и професионал-
ни знаења и вештини на учениците и возрас-
ните;

 � Да изработуваат бизнис-план и да ги анали-
зираат бизнис-резултатите;

 � Да обезбедуваат креативна работна атмос-
фера;

 � Да ги мотивираат соработниците и 

 � Да обезбедуваат безбедност при работа.

5.2. Установи кои нудат 
постсредно образование 

Постсредното образование, според Законот, 
се реализира во јавни и приватни установи, кои 
ги исполнуваат условите да реализираат обра-
зовни програми за постсредно образование и 
се акредитирани од министерството за образо-
вание и наука. Такви установи би биле:

 � стручните училишта;

 � регионалните центри за стручно образова-
ние и обука;

 � високообразовните институции;

40 Извештај од анализата на состојбата на тековниот систем на постсредното образование



 � понудувачите на образовни услуги за пост-
средно образование;

 � отворените граѓански универзитети за дожи-
вотно учење;

 � коморите;

 � организациите на работодавачи и 

 � работодавачите.

За да нема одолговлекување на постапката за 
акредитирање, во Законот треба да се уреди 
времетраењето на постапката за акредитација-
та на установите за постсредно образование, 
додека со посебни Правилници, треба да се 
уредат стандардите и нормативите што треба 
да ги исполнат установите за да бидат акре-
дитирани за реализација на образовните про-
грами за постсредното образование и самата 
постапка за акредитација на установите за по-
стсредното образование. Според тоа, најитно, 
би требало да се изработат: 

 � Правилник за стандардите и нормативите 
што треба да ги исполнат установите за 
да бидат акредитирани за реализација на 
образовните програми за постсредното 
образование и 

 � Правилник за акредитација на установите за 
постсредното образование. 

5.3. Образовна програма за 
постсредно образование

Постсредното образование се остварува преку 
реализација на образовни програми преку кои 
учениците/учесниците се стекнуваат со прод-
лабочени и специфични знаења и вештини. 

Во самата образовна програма, се прецизи-
раат намената/целите, содржината на настав-
ниот план, наставната програма и испитната 
програма, резултатите од учење, пристапот на 
учењето и наставата, методите и критериумите 
на оценување во согласност со резултатите на 
учењето. 

Неопходно е да се дефинира дека образовна-
та програма се изработува врз основа на Стан-
дард на квалификација, вклучен во Регистарот 
на Националната рамка на квалификации, во 
кои се дефинирани резултатите од учењето 
што треба да ги постигне ученикот/учесникот 
и критериумите за вреднување на тоа дали тие 
резултати се постигнати.

Образовната програма треба да биде моду-
ларно дизајнирана. Во секој модул, треба да 
бидат дефинирани резултатите од учењето 
и да бидат определени кредитите за стручно 
образование како мерка за оптовареност на 
учениците/учесниците во текот на образовниот 
процес.

Дефинирањето на резултатите од учењето и 
концептот на кредити дава можност преку пост-
средното образование да се стекнува целосна 
квалификација или само дел од квалификација 

(парцијална квалификација). Тоа значи дека ре-
зултатите од учењето може да се постигнуваат 
за сите модули или за само еден модул, а уче-
никот/учесникот може во подоцнежен период 
да се врати во процесот на учење за да се стек-
не со останатите модули од квалификацијата. 
Збирот на стекнатите кредити од парцијалните 
квалификации, овозможува да се признае една 
целосна квалификација во постсредното обра-
зование.

Времетраењето на образовните програми за 
постсредното образование треба да биде од 6 
месеци до 2 години во зависност од специфич-
носта на квалификацијата, а го определуваат 
понудувачите на постсредно образование. 

Според времетраењето на образовната про-
грама, се дефинираат и кредитите за таа об-
разовна програма кои можат да бидат најмногу 
до 120 ЕКВЕТ-кредити.

Наставниот план, наставната програма и испит-
ната програма, односно целата образовна про-
грама за постсредно образование, би требало 
да ја изработуваат понудувачите на образовни 
услуги за постсредно образование/работода-
вачите/ коморите. 

Донесувањето на образовните програми за 
специјалистичкото образование треба да биде 
во надлежност на министерот, додека обра-
зовните програми за мајсторско образование, 
ги донесува Занаетчиската комора на Македо-
нија, по претходна согласност од министерот. 
Учеството на министерот во процесот на одо-
брување е поради обезбедување на квалитет 
во процесот.

За да не се одолговлекува процесот за одобру-
вање на образовните програми за специјалис-
тичко образование, како и за давање мислење 
за образовните програми за мајсторско об-
разование, од страна на министерот (од по-
днесување на барање до носење решение за 
одобрување или давање мислење од страна на 
министерот), во Законот треба да се определи 
временски рок, најдоцна 1 (еден) месец. 

5.4. Запишување во 
постсредното 
образование и обука

Постсредното образование треба да биде дос-
тапно за сите кои завршиле средно образова-
ние, без разлика на видот на образованието 
или работното искуство. 

Исклучок е мајсторското образование за 
стекну вање на квалификација – мајстор заради 
спецификата за водење сопствен бизнис и обу-
чување ученици/учесници за практична обука.

Постсредното образование треба да биде дос-
тапно и за лицата кои имаат завршено високо 
образование со цел да се да стекнат специ-
фични знаења и вештини за определена об-
ласт. 
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Критериумите за влез во постсредното образо-
вание треба да бидат дефинирани од страна 
на понудувачите на образовни услуги за пост-
средно образование во образовната програма.

За лицата кои немаат соодветно образование 
или соодветно работно искуство, во зависност 
од специфичноста на квалификацијата, пону-
дувачите на образовни програми за постсред-
но образование, можат да предвидат испити 
за проверка на знаењето и вештините за влез 
во образовната програма и врз основа на тоа 
да понудат дополнителни влезни модули. Вре-
метраењето на постигнување на резултатите од 
учењето во образовната програма за постсред-
но образование, за овие лица ќе биде подолго 
поради совладување на влезните модули, за 
разлика од оние лица кои влегуваат со соод-
ветно образование.

5.5. Права и обврски на 
лицата запишани 
во постсредното 
образование

Учеството на лицата вклучени во постсредно-
то образование е од клучно значење. Затоа, за 
нив, во Законот треба да се уредат правата и 
обврските што ќе ги имаат по запишувањето во 
постсредното образование. Според тоа, учени-
кот/учесникот треба да има право:

 � Да потпише договор пред почетокот на ре-
ализацијата на образовната програма за 
постсредно образование во кој ќе се преци-
зираат и специфичните права поврзани со 
стекнување на квалификацијата;

 � Да ги користи расположливите средства 
на понудувачот на образовната програма 
или на работодавачот, за учење или за 
реализација на практичната обука;

 � Да може, доколку е во работен однос да 
користи одмор во траење од четири работни 
дена во текот на годината, за време на 
посетувањето на образовната програма и 

 � Да го раскине договорот според условите 
утврдени во договорот.

Секое право носи и обврски и според тоа об-
врските на ученикот/учесникот би биле:

 � Да ја следи редовно реализацијата на обра-
зовната програма, вклучително и на практич-
ната обука;

 � Да биде интерно проверуван за напредокот 
и постигнувањето на резултатите од учењето;

 � Да полага завршен испит за стекнување на 
квалификацијата;

 � Да ги следи упатствата за работа дадени од 
работодавачот за време на обуката;

 � Да ги почитува правилата за заштита при 
работа и 

 � Да ги исполнува и другите обврски од 
договорот.

Правата и обврските се запишуваат во догово-
рот кој се склучува при влезот во образовната 
програма за постсредно образование од стра-
на на понудувачот на образовната програма и 
лицето што сака да стекне квалификација пре-
ку образовната програма. 

5.6. Испити на крајот 
на постсредното 
образование и 
јавен документ

Вреднувањето на резултатите од учењето, по-
стигнати од страна на ученикот/ учесникот во 
текот на реализацијата на образовната програ-
ма за постсредно образование, би требало да 
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се врши интерно, по секој завршен модул од 
програмата, што ќе му овозможи да се стекне 
со парцијална квалификација, а на крајот на 
реализацијата на образовната програма, пре-
ку полагање завршен испит, со што докажува 
дека ги постигнал резултатите од учењето и се 
стекнал со целосна квалификација.

За да се стекне со називот „специјалист“ за оп-
ределена квалификација преку специјалистич-
кото образование, ученикот/учесникот мора да 
полага специјалистички испит, додека за да го 
стекне називот „мајстор“ за определена квали-
фикација, преку мајсторско образование, мора 
да полага мајсторски испит. 

Специјалистичкиот и мајсторскиот испит се ре-
ализираат врз основа на испитни програми.

Специјалистичкиот испит и мајсторскиот испит 
би се состоеле од истите делови како и досега. 
Специјалистичкиот испит би се состоел од два 
дела: 

 � стручно-теоретски и 

 � практичен дел. 

Мајсторскиот испит би се состоел од четири 
дела: 

 � практичен дел, 

 � стручно-теоретски дел, 

 � управувачки – правно-економски дел и 

 � педагошко-андрагошки дел, имајќи предвид 
дека лицето покрај занимањето треба да 
биде оспособено да води сопствен бизнис 
и да подучува ученици на практична обука 
или практиканти. 

Испитите во постсредното образование треба 
да ги реализираат установите за постсредно 
образование, преку посебна испитна комисија. 

Структурата, организацијата и реализацијата 
на специјалистичкиот испит и мајсторскиот 
испит се уредени со посебни Правилници:

 �  Правилник за структурата, организацијата и 
реализацијата на специјалистичкиот испит и 

 � Правилник за структурата, организацијата и 
реализацијата на мајсторскиот испит.

Исто така, треба да се предвиди дека квалифи-
кација во постсредното образование може да 
се стекне и по пат на валидација на претходно-
то знаење и работно искуство. 

Овој процес е многу важен кога станува збор 
за вклучување во постсредното образование, 
имајќи предвид дека има поединци кои нема-
ат соодветно образование, но имаат работно 
искуство од определена област и преку проце-
сот на валидација во постсредното образова-
ние можат да стекнат целосна квалификација 
или парцијална квалификација што ја олесну-
ва мобилноста на учесниците во процесот на 
образованието и обуката, како и вклучување на 
пазарот на труд. (Пример: готвач кој има долго-
годишно работно искуство преку процесот на 
валидација може да се здобие со повисоко 

ниво на квалификации „готвач-специјалист“). 
Во процесот на валидација, се вреднува не-
говото знаење, практичните вештини и компе-
тенции и доколку е потребно, дополнително 
ќе посетува уште еден или два модули за да се 
стекне со квалификација на повисоко ниво.

Затоа, во Законот за стручно образование и 
обука мора да се предвиди и валидација на 
претходното знаење. Овој процес системски е 
уреден во новиот Закон за образование на во-
зрасните кој, во моментов, се наоѓа во собра-
ниска процедура.

Во Законот треба да се уреди дека по завршу-
вањето на образовната програма за постсред-
но образование тој се стекнува со квалифи-
кација на VБ ниво од Националната рамка на 
квалификации. 

Доказ дека ученикот/учесникот се стекнал со 
квалификација преку специјалистичко обра-
зование е јавниот документ што треба да го 
добие откако ќе го положи специјалистичкиот 
испит. За таквиот вид на образование се до-
бива диплома за специјалистичко образование. 

Учесникот кој се стекнал со квалификација 
пре ку мајсторско образование ќе добие дипло-
ма за мајсторско образование, откако ќе го по-
ложи мајсторскиот испит.

Според Националната рамка на квалифика-
ции во дипломата треба да стои името на ква-
лификацијата и нивото на квалификацијата. 
Според тоа, по завршувањето на постсредното 
образование ученикот/учесникот ќе се стекне 
со диплома за „специјалист/мајстор и име на 
квалификацијата“ На пример: „диплома за спе-
цијалист за телекомуникациски уреди на ниво 
VБ од НРК“ или „диплома за мајстор фризер на 
ниво VБ од НРК“. 

Поврзувањето на Националната рамка на ква-
лификации со Европската рамка на квалифи-
кации носи и свои одговорности, а дел од нив 
е воведување додаток на дипломата во која ќе 
бидат внесени резултатите од учење. Преку ви-
дливоста на резултатите од учењето, работода-
вачите ќе добијат сознание за што се оспосо-
бени носителите на квалификацијата.

5.7. Финансирање на 
установите за постсредно 
образование

Финансирањето на установите за постсредно 
образование е значаен дел во понудата на по-
стсредното образование. Тие најчесто се фи-
нансираат од страна на учениците/учесниците 
вклучени во образовните програми за пост-
средно образование. 

Во одредени случаи, установите за постсредно 
образование можат да бидат финансирани од 
обезбедени средства, од страна на:

 � Работодавачите, доколку на работодавачи-
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те им се потребни кадри со повисоко ниво 
на знаења и вештини за работа со новите 
техники и технологии поради што вложуваат 
во својот кадар;

 � Агенциите и центрите за вработување, кога 
има потреба за стекнување вештини и ком-
петенции на невработени лица преку пост-
средно образование за потребите на реал-
ниот сектор;

 � Буџетот на општините, доколку на општина-
та ѝ се потребни лица со специфични квали-
фикации кои се стекнуваат преку образовни 
програми за постсредно образование и се 
од јавен интерес; 

 � Разни домашни и меѓународни институции и 
агенции во вид на донации, преку учество во 
проекти. 

Исто така, средства за финансирање може да 
се обезбедат и преку јавно приватно партнер-
ство, според кое, јавната институција (училиште-
то, министерството) може да склучи договор 
за партнерство со работодавач и во неговата 
компанија да се реализираат образовните про-
грами за постсредното образование или преку 
Фондот за иновации, доколку установите за по-
стсредно образование се јават како технолош-
ки паркови за специфични знаења и вештини за 
новите технолошки процеси.

5.8. Педагошка евиденција 
и документација 

Во постсредното образование треба да се 
води посебна педагошка евиденција и доку-
ментација: главна книга, матична книга и јавен 
документ (диплома).

Начинот како ќе се води педагошката евиден-
ција и документација, како и нејзината форма 
и содржина, најдобро е да се уредат со под-
законски акти (правилници). Поради новините 
и реформите во стручното образование, а со 
тоа и во постсредното образование и усогла-
сувањето со Националната и европската рамка 
на квалификации би требало да се направат 
измени во педагошката документација. 

Сепак, треба да се укаже дека и покрај нови-
ните, поголемиот дел од установите за пост-
средно образование сè уште работат по стари, 
нередизајнирани програми и за учениците/
учесниците кои се вклучени во ваквите обра-
зовни програми треба да се користи старата 
документација. Затоа, во Правилникот би тре-
бало да се наведе дека учениците/учесниците 
кои се вклучени во старите образовни програ-
ми, по вреднувањето на постигнатите резул-
тати од учење (полагање на завршниот испит) 
ќе добијат документ со досегашниот изглед, 
додека учениците/учесниците кои се вклучени 
во новите редизајнирани образовни програми, 
по вреднувањето на постигнатите резултати од 
учење (полагање на завршниот испит) ќе до-
бијат документ со наведените измени.

Истовремено, треба да им се укаже на устано-
вите за постсредно образование да ги редизај-
нираат образовните програми според новите 
текови, во дефиниран рок. По неисполнување-
то на временски определената обврска, да се 
предвиди одземање на акредитацијата. 

5.9. Обезбедување квалитет
Системот за обезбедување квалитет во пост-
средното образование ги опфаќа: контекстот, 
инпутот, процесите и димензиите на резултати-
те од учењето.

Првенствено, тоа значи воведување критери-
уми за вклучување на учесниците/учениците во 
образовните програми за постсредното обра-
зование и нивно доследно почитување. 

Процесите на верификација на образовната 
програма и акредитација на установата за по-
стсредно образование и определувањето на 
времетраењето на процесите, се дел системот 
од осигурувањето на квалитет. 

Осигурувањето на квалитет се обезбедува и 
преку мониторинг и следење на реализацијата 
на образовната програма во текот на годината 
од страна на Комисија која би била формира-
на од министерството за образование и наука. 
Комисијата би се состоела од 3 (три) члена: 
еден член, претставник на Министерството за 
образование и наука, еден член од Центарот за 
стручно образование и еден член од коморите, 
со задолжително помината обука за специфич-
ностите на постсредното образование. Докол-
ку установата за постсредно образование, и 
по два надзора нема квалитетна реализација 
на образовната програма, односно прави им-
провизација во реализацијата на образовната 
програма, Комисијата треба да препорача од-
земање на акредитацијата на установата за по-
стсредно образование.

Истовремено, Центарот за стручно образова-
ние и Државниот просветен инспекторат, тре-
ба да подготват Стандарди за квалитет кои ќе 
се следат при надзорот (мониторирањето).

Државниот просветен инспекторат треба да 
врши надзор и над установите за постсредно 
образование, согласно со Законот за просвет-
на инспекција кој опфаќа: исполнетост на об-
разовните стандарди, обезбедување квалитет 
на образованието, ефективност преку евалу-
ацијата на работата на воспитнообразовните 
установи, примена на законите, другите пропи-
си и општи акти од областа на образованието, 
како и водење на педагошката евиденција и 
документација.
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Анекс 1

ПОЛУСТРУКТУРИРАН ПРАШАЛНИК 

1. Кој може да се вклучи во следењето на програмите за постсредно образование? (критериуми 
за запишување во постсредното образование)

2.  Дали работното искуство треба да биде услов за запишување во постсредното образование?

3. Дали учениците од гимназиското и уметничкото образование може директно да влезат во по-
стсредното образование или е потребно дополнително образование или работно искуство за 
влез во постсредното образование?

4. Дали лица со завршено високо образование можат да се вклучат во постсредното образова-
ние? (кратко образложение)

5. Колку треба да траат програмите за постсредното образование?

6. Кој може да биде давател на услуги за постсредно образование?

7. Дали досегашната постапка на одобрување го одолговлекува процесот и влијае на флекси-
билноста на постсредното образование? 

8. (Процедури за верификација на образовните програми и давателите на постсредно образо-
вание имајќи ги предвид постојните законски и подзаконски акти; Ваш предлог за поеднос-
тавување.)

9. Кој треба да биде вклучен изработувањето на образовните програми?

10. Кој треба да ги одобрува образовните програми?

11. Кој треба да го спроведува специјалистичкиот испит?

12. Од колку дела треба да се состои специјалистичкиот, а од колку мајсторскиот испит?

7. Анекси
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