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 ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Изработената мониторинг-анализа се однесува на мо-
ниторингот на акцискиот план за локалната стратегија 
на општина Центар за развој на образованието за пе-
риодот од 2015 до 2017 година. 

Тој е спроведен од страна на Здружението за дислексија 
АЈНШТАЈН Скопје. 

Целта на овој мониторинг е утврдување на степенот на 
успешност во спроведувањето на акцискиот план за раз-
вој на образованието во Општина Центар.

Резултатите се добиени преку анализа на анкетни пра-
шалници и интервјуа спроведени на засегнатите стра-
ни, односно основните училишта од територијата на 
Општина Центар, родители на учениците од овие ос-
новни училишта и раководството во Општина Центар. 

Врз основа на направениот мониторинг, може да се из-
двојат следниве клучни наоди:

 } Најголем дел од наставниците и родителите не се 
запознаени со актуелниот акциски план за раз-
војот на образованието на Општина Центар.

 } Постои потреба од организирање на повеќе обуки 
наменети за работа со деца со посебни потреби и 
до еипирање на стручните служби.

 } Потребна е поголема вклученост на родителите и 
училиштата во управувањето со образовните про-
цеси во Општина Центар.

 } Генералното мислење е дека постои напредок во 
поглед на унапредувањето на системот за мони-
торингот на работата на образовниот кадар.

 } Акцискиот план е причинител за подобрена синер-
гија меѓу општината, училиштата и родителите.

 } Општината изразува незадоволство од аспект 
на меѓуинституционалната соработка и реали-
зацијата на проекти во соработка со бизнис и 
граѓанскиот сектор.

 } Изразито силна е потребата од дијалог со извршна-
та власт од страна на општината во поглед на зго-
лемување на средствата наменети за образование.
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 ВОВЕД

Образованието е еден од клучните елементи од кои за-
виси квалитетот на социјалниот и на економскиот жи-
вот во општеството. Тоа претставува дејност од јавен 
интерес и моќта на неговиот квалитет се ефектуира на 
две нивоа: ниво на личниот развој и ниво на развојот 
на општеството. На ниво на личниот развој, образова-
нието дава можност за стекнување знаење, вештини и 
пристап за критичко размислување, како и правење из-
бор во насока на подобрување на квалитетот на животот 
на луѓето од која било возраст. На општествено ниво, 
образованието претставува стратегиски сектор од кој за-
виси севкупниот развој на заедницата.

Одговорот на сегашните и идните потреби од развој 
на образованието во Општина Центар е дефиниран во 
Стратегијата на Општина Центар за развој на образо-
ванието. Стратегијата содржи дефинирана визија за 
развој на образованието во општина Центар, водечките 
принципи за нејзината имплементација, како и стра-
тегиските приоритети и мерки за постигнување на за-
цртаната визија.

Тие се прикажани во Стратегиската карта за развој на 
образованието, која претставува приказ на причин-
ско-последичната поврзаност во постигнувањето на 
визијата за образованието до 2020 година. Заемната 
поврзаност и меѓусебните односи во спроведувањето на 
Стратегијата се дадени низ четирите перспективи: 

1. Задоволни граѓани

2. Обезбедување услуги

3. Развој на капацитетите 

4. Управување со буџетот

Стратегиските приоритети (цели) се дефинирани врз 
основа на темелни анализи на секоја перспектива по-
себно, додека за реализација на секој од приоритетите 
се дефинирани мерки. Акцискиот план ги дефинира 
активностите како инструменти за спроведување на се-
која мерка.
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Главната цел на Акцискиот план е да развие клучни ак-
тивности што треба да се спроведат за да се обезбеди ус-
пешна имплементација на Стратегијата. Заедно, Стра-
тегијата и Акцискиот план ќе бидат основните алатки 
што ќе ја водат Општина Центар низ процесите на раз-
вој на образованието и постигнување на визијата. Ак-
цискиот план ги дефинира активностите за развој на 
образованието што треба да се преземат во периодот од 
почнувањето на спроведувањето на Стратегијата, т.е. 
од 2015 до 2017 година. Неговото спроведување на го-
дишно ниво се одвива преку годишните програми на 
Одделението за образование на Општина Центар. 

Со цел ревидирање на успешноста и реализираните 
активности од Акцискиот план, Здружението за дисле-
ксија АЈНШТАЈН во периодот од јули 2016 до декември 
2016 година спроведе мониторинг на акцискиот план 
преку проектот „Мониторинг на Акцискиот план за 
локалната стратегија на Општина Центар за развој на 
образованието за периодот 2015-2017 година“, поддржан 
од Фондација Отворено општество Македонија.
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 
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2. СОЦИОЕКОНОМСКИТЕ И ДЕМОГРАФСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

1  Детални и пошироки информации за социоекономските и демографските карактеристики на Општина Струмица види: 
Социјална карта на општина Центар, 2016, достапна на: http://www.soros.org.mk/mk/Home/Publication?newsID=5078&catID=10&pageIndex=1 , 
како и http://opstinacentar.gov.mk/ 

Демографските податоци укажуваат на зголемување на 
бројот на населението во општината. Во социјалната 
карта на општината се презентираат повеќе процени на 
населението, според кои вкупниот број во 2014 година 
во општина Центар се движел меѓу 47.392 и 61.664 жите-
ли. Според возрасната структура, доминираат лица на 
возраст од 31 до 60 години (42,7%), по кои следуваат лица 
на возраст од 0 до 18 години (27,7%), потоа повозрасни 
лица над 60 години (15,3%) и лица на возраст од 19 до 30 
години (14,1%). Според стапката на природен прираст 
во 2014 година, општината е четврта, од вкупно десет 
во градот, по староста на своето население. Се забележу-
ва континуиран тренд на зголемување на природниот 
прираст на населението во Општина Центар во послед-
ните пет години. Најголем број деца во општината се 
родени во брачна заедница (91%), додека другите се ро-
дени надвор од брак. Според етничка припадност, до-
минираат живородени деца од македонската етничка 
заедница (62%), потоа се децата од албанската етничка 

заедница (27%), по кои следуваат живородени деца од 
ромската етничка заедница (4,3%)1.

Според податоците од последниот попис, во 2002 година 
вкупниот број на сите видови живеалишта во општина 
Центар изнесувал 18.848. Во нив живееле вкупно 45.276 
жители, поделени во 15.346 индивидуални домаќин-
ства. Бројот на новоизградени станови во општината, 
во периодот од 2003 до 2014 година, се зголемил за 23,5% 
во споредба со 2002 година - во 2014 година во општина 
Центар вкупниот број на станови изнесувал 23.272. 

Во Општина Центар има нагорен тренд на бројот на 
активни деловни субјекти, особено во однос на ми-
кропретпријатијата. Од аспект на сектори на дејност, 
доминираат деловни субјекти што работат со трговија 
на големо и на мало. Во однос на невработеноста, вкуп-
ниот број на регистрирани невработени од општина 
Центар во ноември 2015 година изнесувал 3.381 лице. Во 
оваа бројка влегуваат лицата што активно бараат работа 
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(44,8%), како и другите невработени (55,1%). Врз основа 
на споредбите со другите општини во градот, може да 
се утврди дека во општина Центар (заклучно со ноем-
ври 2015 година) живеат вкупно 7,3% од вкупниот број 
на регистрирани невработени во град Скопје. Во про-
филот на лица што се регистрирани како невработени 
во АВРМ, со место на живеење во општина Центар, до-
минираат: а) според возраста – лица повозрасни од 60 
и повеќе години; б) според полот – нема значителни 
разлики меѓу обемот на невработени мажи и жени; в) 
според образовните квалификации – високообразова-
ни лица; г) според должината на чекање вработување 
– краткорочно невработени; и д) според националноста 
– Македонци. 

Состојбите со вклученоста во основното образование во 
Општина Центар во изминатите пет години покажу-
ваат нагорен тренд. Вклученоста во основното обра-
зование меѓу девојчињата и момчињата во Општина 
Центар не упатува на значителни разлики. Соодносот 
ученик – наставник e 13:1., иако не е рамномерен во 
сите основни училишта.

Заклучно со август 2015 година, во општината имало 
вкупно 15.269 пензионери. Според видот на пензиите, 
најголем број се корисници на старосна пензија (66,4%), 
по кои следуваат корисници на семејна (19%) и корис-
ници на инвалидска пензија (9,3%).



9
МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА

3. СТРАТЕГИСКИ ПРИОРИТЕТИ И ПРИНЦИПИ 
 ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

2 Пошироко за структурата/активностите на стратегијата, визијата, принципите и детален преглед на стратегиските 
приоритети, види Стратегија за развој на образованието на Општина Центар 2015-2020, достапна на: http://foom.mk/mk/Home/Publ
ication?newsID=4979&catID=10&pageIndex=1

Општина Центар целосно ги препознава и ги уважува 
значењето и улогата на образованието во развојот на 
општината и е свесна за сложеноста на самата надлеж-
ност, која опфаќа многу засегнати страни и дејности 
за различни целни групи граѓани. Од друга страна, 
општината е свесна и за потребата од квалитетни чо-
вечки, материјални и финансиски ресурси, од кои 
зависи квалитетот на спроведувањето на оваа надлеж-
ност. Тргнувајќи од овие факти, ппштината се одлучи 
образованието да биде една од приоритетните страте-
гиски развојни области во периодот 2015-2020 година 
и да придонесе за неговиот постојан развој. „Страте-
гијата на Општина Центар за развој на образованието 
2015-2020“ се однесува на утврдување на визијата, на 
позиционирање на приоритетите и мерките и на дефи-
нирање на активностите и иницијативите за развој на 
образованието во Општина Центар2. Стратегијата има 
за цел да дефинира механизми и да обезбеди ресурси со 

кои ќе ги вклучи сите релевантни фактори во развојот 
на квалитетен воспитно-образовен систем на своја-
та територија. Стратегијата се темели на воспоставу-
вање ефективни партнерства со јавниот, приватниот и 
граѓанскиот сектор. Taa е подготвена на консултативен 
и партиципативен начин, со силна интеракција меѓу 
општинската администрација, претставниците на об-
разовните институции и локалните граѓански органи-
зации, во периодот март-ноември 2014 година.

Доследното следење и реализацијата на мерките и ини-
цијативите содржани во документот од страна на гра-
доначалникот, општинската администрација и Сове-
тот на општината, како и соодветната финансиска под-
дршка, ќе обезбедат постигнување на визијата и довер-
ба во посветеноста, транспарентноста и ефикасноста 
на Општина Центар за развој на образованието. Сеоп-
фатниот инклузивен процес на стратегиско планирање 
овозможи да се дефинираат визијата и стратегиските 
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приоритети групирани во однос на четири перспекти-
ви/показатели (задоволни граѓани, обезбедување услу-
ги, развој на капацитетите и управување со буџетот). 
Во овој контекст, визијата на Општина Центар за развој 
на образованието и реализација на оваа надлежност за 
периодот 2015-2020 гласи:

„ОПШТИНА ЦЕНТАР ЈА ОБЕЗБЕДУВА ИДНИНАТА НА 
СВОИТЕ УЧЕНИЦИ ПРЕКУ КВАЛИТЕТЕН И СОВРЕМЕН 
ВОСПИТНО-ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС“.

Во остварувањето на визијата и во спроведувањето 
на Стратегискиот план за развој на образованието во 
Општина Центар, ќе се почитуваат заеднички утврде-
ните принципи и вредности:

 } Законитост - со цел да се осигурат имплемен-
тација на донесениот стратегиски документ 
во согласност со релевантното законодавство и 
општо јавно прифаќање од страна на локалното 
население. 

 } Одговорност и транспарентност – со цел да 
се спроведуваат активностите во согласност со 
законските норми и процедури и со користење 
докажани позитивни практики и аргументи-
ра- ност на политичките одлуки, како и да се 

осигури отвореност во процесот на донесување 
одлуки, алокација на финансиските средства и 
во работењето на институциите и субјектите што 
го чинат системот на образование на територија-
та на општината. 

 } Еднаквост – со цел да се воспостави еднаков 
однос кон сите граѓани, без разлика на нивната 
етничка, верска, полова, возрасна или друга 
социјална припадност. 

 } Партиципативност (на родителите) – со цел 
да се вклучат граѓаните (пред сè, родителите) 
и сите групи засегнати страни во процесите на 
консултации и реализација на надлежноста и 
во креирањето на јавните политики од локално 
значење. 

 } Континуираност – со цел да се обезбеди постоја-
ност на процесите, традицијата и квалитетот на 
воспитно-образовниот процес.

 } Отвореност и ориентираност – со цел да се 
обезбедат канали за соработка и комуникација со 
сите засегнати страни и да се излезе во пресрет 
на потребите на граѓаните и пазарот на трудот.
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 } Унапредување на здравјето – со цел да се созда-
дат услови за здрава популација. 

 } Проактивност – со цел да се обезбеди средина 
што навремено ќе ги идентификува предиз-
виците и ќе создава и ќе спроведува решенија 
во согласност со надлежностите предвидени со 
законот. 

 } Соработка и комуникација – со цел да се подигнат 
заемната доверба и подготвеноста за дејствување и 
да се осигурат пристапот и споделувањето инфор-
мации кон и од сите фактори. Морал и етичност 
– со цел да се обезбеди средина што ќе помогне во 
формирањето образовани граѓани со високо изра-
зено чувство на одговорност кон заедницата. 
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Цели на акцискиот план за локалната стратегија на Општина Центар за развој на 
образованието за периодот 2015-2017 година

3 Пошироко за структурата, целите, активностите на деталните чекори на усвоениот акцискиот план види: Aкцискиот план за 
локалната стратегија на Општина Центар за развој на образованието за периодот 2015 – 2017 година.

Главната цел на Акцискиот план е да се развијат клуч-
ни активности што треба да се спроведат за да се обезбе-
ди успешна имплементација на Стратегијата. Заедно, 
Стратегија и Акцискиот план ќе бидат основните алат-
ки што ќе ја водат Општина Центар низ процесите на 
развој на образованието и постигнување на визијата. 
Акцискиот план ги дефинира активностите за развој на 
образованието што треба да се преземат во периодот од 
почнувањето на спроведувањето на Стратегијата, т.е. 
од 2015 до 2017 година3. Спроведувањето на Стратегија-
та во овој период се заснова врз критериумите на при-
оритетна потреба и реален однос кон пристапот до фи-
нансиски средства за реализација на активностите со-
гласно со предвидениот буџет на општината и другите 
извори на финансирање. Притоа, дел од дефинираните 
активности се започнати и завршени во предвидената 
временска рамка, додека дел од нив ќе започнат во овој 
период, но нивната целосна реализација ќе биде завр-

шена во периодот предвиден за спроведување на Стра-
тегијата (2020). За таа цел, кон крајот на 2017 година ќе 
се изготви акциски план за периодот 2018-2020 година. 

Спроведувањето на Акцискиот план на годишно ниво се 
одвива преку годишните програми на Одделението за об-
разование на Општина Центар. Во овие програми, актив-
ностите предложени во Акцискиот план се дополнително 
разработени во проекти што јасно ги дефинираат про-
ектните цели и очекуваните резултати, индикаторите, 
потребните трошоци и одговорните субјекти за нивната 
реализација. Рамката на Акцискиониот план е изготве-
на по изготвувањето на Стратегијата на Општина Центар 
за развој на образованието 2015-2020 година. Процесот на 
акциското планирање е изведен во соработка со заинтере-
сираните страни – учесници на планирачките сесии (ра-
ботилници) – и низ процес на јавни расправи и консулта-
ции со надлежните структури во Општина Центар.
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4. МЕТОДОЛОГИЈА НА МОНИТОРИНГ ПРОЦЕС

Утврдените насоки од првата фаза, како и искуства-
та од претходни истражувања од слична природа, беа 
имплементирани при изготвувањето на методологија-
та за истражувањето. Излезна точка за изготвување на 
квалитетна и целисходна методологија беа целите на 
истражувањето за потребите на проектот и очекуваните 
резултати. Со оглед на фактот дека квалитетно изготве-
на методологија е основа за успешност на следните ак-
тивности и остварување на очекуваните резултати, се 
посвети особено внимание на изготвувањето концизен 
и квалитетен документ. При изготвувањето на овој до-
кумент беше применето искуството од претходно спро-
ведени истражувања, кои се покажаа како особено ус-
пешни. Методологијата, како особено важен документ 
и водилка за успешно реализирање на следните чекори 
од истражувањето, беше изготвена во предвидениот 
рок, при што беше испратена и одобрена од надлеж-
ните во Фондацијата Oтворено општество Македонија. 
Реализацијата на понатамошните активности и резул-
татите од нив во предвидените рокови го потврдија 
квалитетот на методологијата според која се спроведе 

истражувањето. Методологијата е изготвена во соглас-
ност со целите на задачата, при што беа дефинирани: 
клучните прашања за истражувањето, инструментите 
за прибирање податоци, целните групи за истражу-
вањето, динамиката на активностите, како и начинот 
на обработка на податоците.

Клучни истражувачки прашања

Од наведената цел на Акцискиот план произлегуваат 
следниве истражувачки прашања:

 } Колкав е степенот на запознаеност на целните 
групи со Акцискиот план за развој на образова-
нието за периодот 2015-2017 година?

 } До кој степен се реализирани предвидените ак-
тивности ?

 } Дали во спроведувањето на акцискиот план пар-
тиципираат сите засегнати страни (училишта, 
родители, ученици, секторот за образование, 
центар на заедницата)?
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Инструменти

За прибирање на податоци потребни за остварување на 
целта се изготвени следниве инструменти:

 } интервјуа со одговорните лица од засегнатите 
сектори од Општина Центар;

 } прашалник наменет за компетентни лица од 
засегнатите сектори во Општина Центар;

 } прашалник наменет за основните училишта од 
територијата на Општина Центар;

 } прашалник наменет за родителите на учениците 
од основните училишта од Општина Центар. 

Креирањето на прашалниците беше една од круцијал-
ните активности за успешност на истражувањето и со-
бирање податоци потребни во насока на остварување 
на целите на проектната задача. Пред да се почне со 
формулирање на прашањата, беа нотирани сите мож-
ни ризици што можеа да се појават во тек на истражу-
вањето во однос на одбивање на одредени испитаници 
да одговорат или да немаат можност да одговорат на 
прашањата од прашалникот. Во ова истражување се 
вклучени три целни групи со цел за собирање повеќе 

информации што ќе користат за донесување релевант-
ни заклучоци што би се примениле во насока на подо-
брување на успешноста на Акцискиот план. По дефи-
нирањето на целните групи, беа формирани неколку 
тематски целини што ќе ги содржат прашалниците 
според приоритетите наведени во Aкцискиот план. За 
намалување на ризиците на истражувањето, прашања-
та беа формулирани и поставени на начин што не би ги 
оптоварил испитаниците при одговарањето, но, сепак, 
да се добијат потребните податоци. Прашалниците за 
сите целни групи се анонимни, без наведување инсти-
туција или име, со оптимален број прашања, сè со цел 
да се добијат поискрени одговори, кои ќе ја отсликуваат 
реалната состојба.

Една од поефикасните алатки за добивање квалита-
тивни податоци е реализација на интервјуа со целни-
те групи. Ваквиот начин на собирање податоци дава 
одлични резултати при истражувачките дејности, до-
колку прашањата се квалитетно структурирани. При 
креирањето на клучните прашања што беа наменети за 
интервјуата, пред сè, се водеше сметка за потребата од 
добивање релевантни податоци што ќе послужат за ост-
варување на целите на проектната задача. Прашањата 
за интервјуирање на учесниците беа прецизни, јасни и 
недвосмислени, а сепак, во својата суштина, полезни 
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за остварување на целите на ова истражувањето. Како 
клучни прашања за реализација на оваа активност беа 
дефинирани следниве :

1. Кои се обврските на општината во однос на Ак-
цискиот план?

2. Дали Акцискиот план се реализира според пред-
виденото темпо?

3. Каква е соработката на општината со другите 
целни групи?

4. Каква е соработката на другите целни групи со 
општината во однос на предвидените актив-
ности согласно со Акцискиот план?

5. Како се одвива соработката со надлежните инсти-
туции?

6. Каква е динамиката на исполнување на сите 
активности, генерално предвидени со четирите 
перспективи на Акцискиот план?

Горенаведените клучни прашања беа адекватно селек-
тирани и приспособени за Општина Центар.

Испитаници

Следните целни глупи беа опфатени во истражувањето: 

 } Сектор за образование при Општина Центар;

 } секретар на Општина Центар;

 } Центар на заедницата – Општина Центар;

 } раководствата и наставниците од три основни 
училишта од Општина Центар;

 } родителите на учениците од основните учи-
лишта во Општина Центар.
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5. АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ И КЛУЧНИТЕ НАОДИ 

Табела 1.  
Број на дистрибуирани и одговорени прашалници

Испитаници 
Број на 

дистрибуирани 
прашалници

Број на 
одговорени 

прашалници

Сектор за 
образование на 
Општина центар

5 5

Центар на 
заедницата при 
Општина Центар

3 3

О.У. Кирил и 
Методиј 14 14

О.У. Гоце Делчев 12 12

О.У. Ј.Х. 
Песталоци 12 12

Родители Не е 
апликативно 18

Вкупно: 36 Вкупно:54

Квантитативна анализа на добиени резултати 
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РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОД ОПШТИНА ЦЕНТАР

1. Многу 
малку Доволно Целосно се вклучени Не сум 

запознаен/а

Како дел од првиот приоритет, кој подразбира ак-
тивно вклучување ученици и родители во плано-
вите за развој на образованието, дали сметате дека 
самите родители и ученици се доволно вклучени во 
управувањето со образовните процеси?

61% 17% 0% 22%

2. Многу 
малку Доволно Постојано се организираат 

вакви настани
Не сум 

запознаен/а

Дали сметате дека се организираат доволно средби, 
анкети и јавни расправи во врска со воннаставни 
активности, образовни планови и буџетот наменет 
за образование?

61% 11% 6% 22%

3. Многу 
малку Доволно Интеракцијата е на 

високо ниво
Не сум 

запознаен/а

Дали сметате дека со Акцискиот план досега е по-
стигната поголема и подобрена интеракција меѓу 
училиштата, родителите и општината?

44% 22% 6% 28%

4. Многу 
малку Доволно Има голем број 

активности
Не сум 

запознаен/а

Дали сметате дека се иницирани доволно актив-
ности за анализа и реализација на проектите за ин-
фраструктурна реконструкција и набавка на опрема 
и помагала во училиштата?

61% 6% 11% 22%
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РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОД ОПШТИНА ЦЕНТАР

5. Многу 
малку Доволно Редовно се користат овие 

онлајн-алатки
Не сум 

запознаен/а

Како дел од првиот приоритет за искористување на 
ИКТ во механизмите за комуникација и вклучу-
вање на граѓаните во планирањето и развојот на 
образованието, дали сметате дека се иницирани ак-
тивности за ажурирање на веб-страницата на учи-
лиштето/општината, нејзино редовно користење 
преку објава на нови содржини и користење на дру-
гите социјални мрежи (Фејсбук)?

40% 23% 27% 10%

6. Многу 
малку Доволно Не сум запознаен/а

Дали сметате дека се преземени активности за креи-
рање на електронскиот билтен за образование? 16% 6% 78%

7. Многу 
малку Доволно Има голем број 

активности
Не сум 

запознаен/а

Дали сметате дека се преземаат доволно активности 
и обуки за подобрување на работата на наставниот 
кадар во училиштата?

33% 17% 22% 28%

8. Многу 
малку Доволно Има голем број средби Не сум 

запознаен/а

Дали сметате дека се организираат доволно средби 
наменети за иновативно искористување на вонна-
ставните активности (пр., организирање едукатив-
но креативни работилници за време на зимскиот и 
летниот распуст)?

55% 17% 6% 22%
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ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА

ОПШТИНА ЦЕНТАР
1. Перспектива „Задоволни граѓани“

1.1 Многу 
малку Доволно Целосно се вклучени Не сум запоз-

наен/а

Како дел од првиот приоритет, кој подразбира ак-
тивно вклучување ученици и родители во плано-
вите за развој на образованието, дали сметате дека 
самите родители и ученици се доволно вклучени во 
управувањето со образовните процеси?

25% 37.5% 25% 12,5%

1.2 Многу 
малку Доволно Постојано се организираат 

вакви настани
Не сум запоз-

наен/а

Дали сметате дека се организираат доволно средби, 
анкети и јавни расправи во врска со воннаставни 
активности, образовни планови и буџетот наменет 
за образование?

12,5% 50% 25% 12,5%

1.3 Многу 
малку Доволно Интеракцијата е на високо 

ниво
Не сум запоз-

наен/а

Дали сметате дека со Акцискиот план досега е по-
стигната поголема и подобрена интеракција меѓу 
училиштата, родителите и општината?

12,5% 12,5% 62,5% 12,5%

1.4 Многу 
малку Доволно Соработката е на високо 

ниво
Не сум запоз-

наен/а

Како дел од приоритетот за зголемување на соработ-
ката на општината со партнерите на национално и 
меѓународно ниво, дали сметате дека се преземени 
иницијативи и програми за зголемување на меѓу-
институционалната соработка (меѓу образовни, 
спортски и културни институции)?

50% 12,5% 25% 12,5%
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА

ОПШТИНА ЦЕНТАР
1. Перспектива „Задоволни граѓани“

1.5 Многу 
малку Доволно Високо ниво на соработка 

и интеракција
Не сум запоз-

наен/а

Дали сметате дека граѓанскиот сектор е доволно 
вклучен во соработка со образовните институции, 
како и дека постои интеракција меѓу образование-
то, бизнисот и граѓанскиот сектор?

0% 12,5% 75% 12,5%

1.6 Многу 
малку Доволно Формирани се голем број 

партнерства
Не сум запоз-

наен/а

Дали сметате дека се формираат партнерства меѓу 
единици од локалната самоуправа, образовните 
институции и меѓународни организации?

37,5% 25% 12,5% 25%

1.7 Многу 
малку Доволно Има голем број обуки Не сум запоз-

наен/а

Дали сметате дека се одржуваат доволно обуки за 
изготвување апликации за ЕУ фондови (Еразмус +, 
IPA…) и меѓународни фондови?

0% 25% 62,5% 12,5%

1.8 Многу 
малку Доволно Има голем број активности Не сум запоз-

наен/а

Дали сметате дека се иницирани доволно актив-
ности за анализа и реализација на проектите за ин-
фраструктурна реконструкција и набавка на опрема 
и помагала?

0% 0% 87,5% 12,5%
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА

ОПШТИНА ЦЕНТАР
2. Перспектива „Обезбедување услуги“

2.1 Многу 
малку Доволно Редовно се користат овие 

онлајн-алатки
Не сум запоз-

наен/а

Како дел од првиот приоритет за искористување на 
ИКТ во механизмите за комуникација и вклучување 
на граѓаните во планирање и развој на образова-
нието, дали сметате дека се иницирани активности 
за ажурирање на веб-страницата на училиштето/
општината, нејзино редовно користење преку обја-
ва на нови содржини и користење други социјални 
мрежи (Фејсбук)?

0% 25% 62,5% 12,5%

2.2 Многу 
малку Доволно Има голем број активности Не сум запоз-

наен/а

Како дел од искористувањето на ИКТ во изготву-
вањето посебни механизми и процедури за комуни-
кација, предвидено е креирање електронски билтен 
за образование заедно со основните училишта. Дали 
сметате дека се преземени доволно активности за 
креирањето на овој билтен?

37,5% 25% 12,5% 25%

2.3 Многу 
малку Доволно Има голем број средби Не сум запоз-

наен/а

Дали забележувате подобрување на меѓу секторската 
соработка, односно зголемен број средби меѓу секто-
рите на Општина Центар со секторот за финансии?

12,5% 25% 50% 12,5%
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА

ОПШТИНА ЦЕНТАР
3. Перспектива „Развoј на капацитетите“

3.1 Многу 
малку Доволно Има голем број активности 

и обуки
Не сум запоз-

наен/а

Како дел од првиот приоритет за континуирана 
едукација, стручно усовршување и мотивација на 
општинската администрација и наставниот кадар, 
дали сметате дека се преземаат доволно активности 
и обуки за подобрување на работата на вработените 
во секторот за образование во Општина Центар, од-
носно на наставниот кадар?

0% 25% 75% 0%

3.2 Многу 
малку Доволно Има голем број средби Не сум запоз-

наен/а

Дали сметате дека се организираат доволно средби 
наменети за иновативно искористување на вонна-
ставните активности?

12,5% 62,5% 25% 0%

3.3 Многу 
малку Доволно Има голем број обуки Не сум запоз-

наен/а

Дали сметате дека се спроведуваат доволно обуки за 
наставниот кадар за работа со деца со посебни по-
треби?

12,5% 37,5% 37,5% 12,5%

3.4 Многу 
малку Доволно Активно се работи на ова 

поле
Не сум запоз-

наен/а

Дали сметате дека се преземаат мерки за доекипи-
рање на стручните служби во основните училишта 
и мерки за доусовршување на веќе постојните струч-
ни служби?

12,5% 37,5% 50% 0%



23
МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА

ОПШТИНА ЦЕНТАР
3. Перспектива „Развoј на капацитетите“

3.5 Многу 
малку Доволно Има голем број средби Не сум запоз-

наен/а

Како дел од приоритетот за унапредување на сора-
ботката со граѓанскиот сектор, дали сметате дека се 
одржуваат доволно средби на општинскиот и вос-
питно-образовниот кадар со други здруженија од об-
ласта на образованието, како и со други општини и 
здруженија на меѓународно ниво?

12,5% 12,5% 50% 25%

3.6 Многу 
малку Доволно Има голем број активности Не сум запоз-

наен/а

Дали сметате дека се преземени активности за уна-
предување на системот за мониторинг на работата 
на образовниот кадар ?

0% 25% 62,5% 12,5%

3.7 Многу 
малку Доволно Има голем број проекти Не сум запоз-

наен/а

Дали сметате дека се креираат и се реализираат до-
волно проекти и проектни активности во заедница-
та во соработка со бизнис- и граѓанскиот сектор?

50% 12,5% 12,5% 25%

3.8 Многу 
малку Доволно Има активна вклученост Не сум запоз-

наен/а

Дали сметате дека постои вклученост на лицата со 
посебни потреби во проектите наменети за развој 
на заедницата?

0% 12,5% 75% 12,5%
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА

ОПШТИНА ЦЕНТАР
4. Перспектива „Управување со буџетот“

4.1 Многу 
малку Доволно Има голем број активности Не сум запоз-

наен/а

Како дел од првиот приоритет за зголемување на 
делот на општинскиот буџет наменет за развојни 
активности во образованието, дали сметате дека 
се преземени доволно активности за зголемување 
на буџетските ставки наменети за развојни актив-
ности во образованието?

12,5% 50% 12,5% 25%

4.2 Многу 
малку Доволно Има голем број активности 

на ова поле
Не сум запоз-

наен/а

Дали сметате дека се направени доволно анализи за 
распределба на блок дотациите од страна на Влада-
та?

37,5% 25% 0% 37,5%

4.3 Многу 
малку Доволно Активно се работи на 

воспоставување дијалог

Како дел од приоритетот за зголемување на надво-
решните извори на средства за финансирање на об-
ласта на образованието, дали сметате дека постои 
дијалог со извршната власт за зголемување на сред-
ствата за образование?

100% 0% 0%

4.4 Многу 
малку Доволно Има голем број активности Не сум запоз-

наен/а

Дали сметате дека се преземаат доволно активности 
за градење капацитети за аплицирање јавни пови-
ци за грантови и за пристап до небуџетски фондови, 
со цел зголемување на средствата од овие извори?

12,5% 50% 25% 12,5%
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА

ОПШТИНА ЦЕНТАР
4. Перспектива „Управување со буџетот“

4.5 Многу 
малку Доволно Има голем број активности 

на ова поле
Не сум запоз-

наен/а

Дали сметате дека се преземаат активности за зголе-
мена комуникација и соработка со бизнис секторот, 
со цел поттикнување инвестиции преку јавно-при-
ватно партнерство?

62,5% 25% 0% 12,5%

4.6 Многу 
малку Доволно Има голем број активности 

на ова поле
Не сум запоз-

наен/а

Дали сметате дека општината презема доволно ак-
тивности за обезбедување даночни олеснувања спо-
ред своите надлежности, со цел стимулирање ин-
вестиции во образованието?

62,5% 0% 12,5% 25%
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА ЦЕНТАР
1. Перспектива „Задоволни граѓани“

1.1 Многу 
малку Доволно Целосно се вклучени Не сум 

запознаен/а

Како дел од првиот приоритет, кој подразбира ак-
тивно вклучување ученици и родители во плано-
вите за развој на образованието, дали сметате дека 
самите родители и ученици се доволно вклучени во 
управувањето со образовните процеси?

45% 39% 5% 11%

1.2 Многу 
малку Доволно Постојано се организираат 

вакви настани
Не сум 

запознаен/а

Дали сметате дека се организираат доволно средби, 
анкети и јавни расправи во врска со воннаставни 
активности, образовни планови и буџетот наменет 
за образование?

47% 42% 0% 11%
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА ЦЕНТАР
1. Перспектива „Задоволни граѓани“

1.3 Многу 
малку Доволно Интеракцијата е на 

високо ниво
Не сум 

запознаен/а

Дали сметате дека со Акцискиот план досега е по-
стигната поголема и подобрена интеракција, меѓу 
училиштата, родителите и општината?

21% 42% 13% 24%

1.4 Многу 
малку Доволно Високо ниво на соработка 

и интеракција
Не сум 

запознаен/а

Дали сметате дека граѓанскиот сектор е доволно 
вклучен во соработка со образовните институции, 
како и дека постои интеракција меѓу образование-
то, бизнисот и граѓанскиот сектор?

28% 32% 13% 27%

1.5 Многу 
малку Доволно Формирани се голем број 

партнерства
Не сум 

запознаен/а

Дали сметате дека се формираат партнерства меѓу 
единици од локалната самоуправа, образовните 
институции и меѓународни организации?

27% 37% 8% 28%

1.6 Многу 
малку Доволно Има голем број 

активности
Не сум 

запознаен/а

Дали сметате дека се иницирани доволно актив-
ности за анализа и реализација на проектите за ин-
фраструктурна реконструкција и набавка на опрема 
и помагала?

41% 27% 16% 16%
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА ЦЕНТАР
2. Перспектива „Обезбедување услуги“

2.1 Многу 
малку Доволно Редовно се користат овие 

онлајн алатки
Не сум 

запознаен/а

Како дел од првиот приоритет за искористување на 
ИКТ во механизмите за комуникација и вклучување 
на граѓаните во планирање и развој на образова-
нието, дали сметате дека се иницирани активности 
за ажурирање на веб-страницата на училиштето/
општината, нејзино редовно користење преку обја-
ва на нови содржини и користење други социјални 
профили (Фејсбук)?

21% 27% 41% 11%

2.2 Многу 
малку Доволно Има голем број 

активности
Не сум 

запознаен/а

Како дел од искористувањето на ИКТ во изготву-
вањето посебни механизми и процедури за комуни-
кација, предвидено е креирање електронски билтен 
за образование заедно со основните училишта. Дали 
сметате дека се преземени доволно активности за 
креирањето на овој билтен?

23% 32% 13% 32%
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА ЦЕНТАР
3. Перспектива „Развoј на капацитетите“

3.1 Многу 
малку Доволно Има голем број 

активности и обуки
Не сум 

запознаен/а

Како дел од првиот приоритет за континуирана 
едукација, стручно усовршување и мотивација на 
општинската администрација и наставниот кадар, 
дали сметате дека се преземаат доволно активности 
и обуки за подобрување на работата на вработените 
во секторот за образование во Општина Центар, од-
носно на наставниот кадар?

37% 37% 10% 16%

3.2 Многу 
малку Доволно Има голем број средби Не сум 

запознаен/а

Дали сметате дека се организираат доволно средби 
наменети за иновативно искористување на вонна-
ставните активности?

32% 39% 11% 18%

3.3 Многу 
малку Доволно Има голем број обуки Не сум 

запознаен/а

Дали сметате дека се спроведуваат доволно обуки за 
наставниот кадар за работа со деца со посебни по-
треби?

50% 34% 13% 3%

3.4 Многу 
малку Доволно Активно се работи 

на ова поле
Не сум 

запознаен/а

Дали сметате дека се преземаат мерки за доекипи-
рање на стручните служби во основните училишта 
и мерки за доусовршување на веќе постојните струч-
ни служби?

32% 32% 28% 8%
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ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА ЦЕНТАР
3. Перспектива „Развoј на капацитетите“

3.5 Многу 
малку Доволно Има голем број средби Не сум 

запознаен/а

Како дел од приоритетот за унапредување на сора-
ботката со граѓанскиот сектор, дали сметате дека се 
одржуваат доволно средби на општинскиот и вос-
питно-образовниот кадар со други здруженија од об-
ласта на образованието, како и со други општини и 
здруженија на меѓународно ниво?

16% 29% 16% 39%

3.6 Многу 
малку Доволно Има голем број 

активности
Не сум 

запознаен/а

Дали сметате дека се преземени активности за уна-
предување на системот за мониторинг на работата 
на образовниот кадар?

24% 44% 24% 8%



31
МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА

Квалитативна анализа на резултатите добиени од прашалниците наменети за родителите

Родителите на учениците од основните училишта на 
територијата на Општина Центар кои беа вклучени во 
истражувањето ги дадоа следниве резултати :

Во однос на запознаеноста на родителите со самиот Ак-
циски план за развој на образованието, само 6% се изјас-
ниле дека се запознаени со истиот, 39% – дека се делум-
но запознаени, а 55% – дека воопшто не се запознаени. 
Од ова произлегува потребата од поголема соработка од 
страна на општината и самите училишта за поголема 
транспарентност. Исто така, поголем дел од родители-
те сметаа дека постои многу мала вклученост на сами-
те родители и нивните деца во управувањето на обра-
зовните процеси, па така 61% од испитаниците сметаа 
дека вклученоста е на многу ниско ниво, додека 17% се 
изјасниле дека има доволна нивна вклученост. Во вр-
ска со организирањето средби, анкети и јавни расправи 
за воннаставни активности, само 6% од родителите сме-
таат дека постојано се организираат ваков тип наста-
ни, додека најголемиот дел се изјасниле дека овој тип 
настани се организираат многу малку. 44% од испита-
ниците сметаа дека има многу мала интеракција меѓу 
училиштата, родителите и општината. Родителите по-
кажуваат и незадоволство во однос на исполнување на 

активностите предвидени за набавка на опрема и ин-
фраструктурна реконструкција на училиштата. Поло-
вина од испитаниците сметаа дека редовно се користат 
онлајн-алатките на училиштата за објава на нови содр-
жини. Најголем дел од испитаниците, односно 78%, 
воопшто не се запознаени дали училиштата преземаат 
активности за креирање електронски билтен за образо-
вание. Во врска со активностите и обуките за подобру-
вање на работата на наставниот кадар во училиштата, 
мислењата се поделени, па така 33 % сметаат дека има 
мал број преземени активности, 17% се изјасниле дека 
има доволно активности, 22% – дека има голем број ак-
тивности, а 285 не се запознаени за ова прашање. Ро-
дителите не се задоволни во однос на организирањето 
средби за иновативно искористување на воннаставните 
активности, односно ова мислење го споделуваат 55% од 
испитаниците, а само 23% сметаат дека се организира-
ат доволен број средби. Последното прашање сугерира 
потреба од ангажирање дополнителна стручна помош 
во училиштата и доусовршување на веќе постојните 
служби, бидејќи 55% одговориле дека се преземаат мно-
гу малку мерки за вакво доекипирање, а само 17% се за-
доволни од мерките преземени досега.
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Квалитативна анализа на резултатите добиени од прашалниците наменети за Општина Центар

Одговорните лица од секторот за образование и цента-
рот на заедницата од Општина Центар сметаат дека ак-
тивното вклучување на учениците и родителите во пла-
новите за развој на образованието се сѐ уште на ниско 
ниво и дека тоа треба да се подигне, на што укажува 
и бројката 62,5 % од испитаниците, кои се изјасниле 
дека вклученоста е многу мала или доволна. Акциски-
от план дефинитивно ги има зголемено синергијата и 
интеракцијата меѓу училиштата, родителите и општи-
ната, со што е остварена и една од целите за која е и 
создаден Акцискиот план. Од општината сметаат дека 
организирањето средби во врска со воннаставните ак-
тивности има тенденција на зголемување, со што раз-
војот на Акцискиот план повторно се движи во нагор-
на линија. Застој на активностите од Акцискиот план 
се бележи во преземањето иницијативи и програми 
за зголемување на меѓуинституционалната соработка 
на национално и меѓународно ниво, на што укажува 
фактот дека 50% од испитаниците сметаат дека се пре-
земени многу малку вакви иницијативи. Вклученоста 
на граѓанскиот сектор во образовните институции е на 
високо ниво и постои голема соработка и интеракција 
меѓу нив, за што одговориле 75% од испитаниците. Од 

општината се задоволни во однос на бројот на одржа-
ни обуки за изготвување проектни апликации, како и 
во однос на активностите што се превземени за инфра-
структурна реконструкција или, во проценти, 87,5 го 
споделуваат ова мислење. Раководствата во Општина 
Центар се, општо земено, задоволни од преземените 
активности за ажурирање на веб-страницата на општи-
ната како дел од втората перспектива од Акцискиот 
план „обезбедување услуги“. Во однос на меѓусектор-
ската соработка во општината, повторно е постигната 
поголема меѓусекторска интеракција, со што се согласу-
ваат 75% од испитаниците. Во однос на перспективата и 
развој на капацитетите, дури 100% од сите испитаници 
сметаат дека има доволно обуки за подобрување на ра-
ботата на вработените во секторот за образование, и ре-
чиси 90% укажуваат на голем број средби за иновативно 
искористување на воннаставните активности. Потреб-
но е зголемување на бројот на обуки за наставници за 
работа со деца со посебни потреби. Резултатите се по-
добри во однос на доекипирањето на стручните служби 
во основните училишта, за што говори бројката од 87,5% 
од испитаните, кои искажале задоволство. За соработ-
ката со граѓанскиот сектор повторно можеме да кажеме 
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дека е на завидно ниво, за што се изјасниле 62,5% од од-
говорните во општината. Од општината се преземени 
голем број активности за унапредување на системот за 
мониторинг на работата на образовниот кадар, меѓу-
тоа 50% од испитаниците сметаат дека е мал бројот на 
реализирани проекти и проектни активности во заед-
ницата во соработка со граѓанскиот и бизнис секторот. 
Што се однесува на вклученоста на лицата со посебни 
потреби во проектите наменети за развој на заедни-
цата, испитаниците од Општина Центар во најголем 
дел, или 87,5%, се согласуваат дека има голема вклуче-
ност. Перспективата што се однесува на управување со 
буџетот подразбира и зголемување на буџетските став-
ки наменети за развојни активности, па така повеќе 
од половина испитаници од Општина Центар се задо-

волни од досегашните активности. Од друга страна, 
повеќето од нив сметаат дека нема доволно анализи за 
распределба на блок дотациите од Владата или, пак, 
воопшто не се запознаени со овие активности. Исто 
така, големо е незадоволството од страна на општината 
во врска со постоењето на дијалог со извршната власт со 
цел зголемување на средствата за образование. Постои 
простор за воведување поголем број активности со цел 
градење на капацитетите за аплицирање јавни повици 
за грантови и пристап до небуџетски фондови. 87,5% од 
испитаниците сметаат дека е потребно да се преземат 
повеќе активности со цел поттикнување на јавно-при-
ватно партнерство и поголем број активности за обез-
бедување даночни олеснувања со цел стимулирање ин-
вестиции во образованието.



34
МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА

Квалитативна анализа на резултатите добиени од прашалниците  
наменети за основните училишта од Општина Центар

Запознаеноста на наставниците со Акцискиот план е на 
ниско ниво, со оглед на тоа што 50% од нив се изјасниле 
дека се само делумно запознаени со него. Резултатите 
се назадоволителни и во поглед на вклученоста на ро-
дителите во управувањето со образовните процеси, каде 
што, исто така, околу половина од училиштата смета-
ат дека се многу малку вклучени. 55% од испитаните 
училишта се согласуваат дека е постигната поголема 
интеракција меѓу училиштата, родителите и општи-
ната, со што може да се согледа дека постои позитивна 
клима за уште поголема понатамошна соработка. Но, 
од друга страна, постои потреба да се зголеми бројот на 
средби, анкети и јавни расправи во врска со воннастав-
ните активности. Иако околу една третина од испита-
ниците сметаат дека постои мала интеракција меѓу 
образованието, бизнисот и граѓанскиот сектор, сепак, 
45% се изјасниле дека соработката е доволна или, пак, 
дека е на високо ниво. За партнерствата формирани 
меѓу единиците од локалната самоуправа, образовните 
институции и меѓународните организации, мислења-
та се поделени, односно 27% сметаат дека соработката 
е многу мала, 37% сметаат дека има доволно формира-

ни партнерства, 8% сметаат дека се формирани голем 
број партнерства, а останатите, 28%, не се запознае-
ни za ова прашање. За разлика од испитаниците во 
Општина Центар, од коишто речиси 90% сметаат дека 
се преземени доволно активности за инфраструктурна 
реконструкција, 41% од испитаниците во училиштата 
сметаат дека бројот на активностите е многу мал. Учи-
лиштата редовно ги користат онлајн алатките и вршат 
редовно ажурирање на своите веб-страници. Половина 
од испитаниците сметаат дека се организираат доволен 
број обуки за подобрување на работата на наставниот 
кадар, што укажува на фактот дека е потребен поголем 
ангажман за организирањето на ваквиот тип обуки за 
наставниците. Истиот резултат е добиен и во однос на 
средбите наменети за иновативно искористување на 
воннаставните активности. Загрижувачки е фактот што 
50% од испитаниците во училиштата се незадоволни од 
бројот на организирани обуки за работа со ученици со 
посебни потреби, што имплицира потреба од поголем 
ангажман на ова поле како од страна на општината 
така и од страна на граѓанскиот сектор и самите учи-
лишта. Училиштата се релативно задоволни од мерки-
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те преземени за доекипирање на стручните служби во 
училиштата. Во продолжение се наметнува потребата 
од поголема транспарентност во однос на соработката 
со граѓанскиот сектор и одржаните средби на воспит-
но-образовниот кадар со други здруженија и општини, 
со оглед на тоа дека речиси 50% од испитаниците нема-
ат никакво знаење за овие активности. Како и кај прет-
ставниците на општината, испитаниците сметаат дека 
се превемени доволен или голем број активности за мо-
ниторирање на работата на образовниот кадар.
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Квалитативна анализа од извршените интервјуа со одговорните сектори во Општина Центар 

Како што беше утврдено во методологијата на истражу-
вањето и истовремено да се поткрепат квантитативни-
те податоци добиени од прашалниците што се интер-
претирани погоре, во овој дел од истражувањето ќе се 
анализираат дискусиите направени од интервјуата 
според ориентациските прашања што им беа поставу-
вани на учесниците. Од интервјуата се добија значајни 
информации, корисни за целта на истражувањето.

Во зависност од учесниците на интервјуата, се добија 
разновидни размислувања, кои беа добро анализирани 
и систематизирани, а од кои произлегуваат заклучоци 
што понатаму ќе послужат за креирање конкретни пре-
пораки.

По извршената анализа на интервјуата со надлежните 
во Општина Центар, во согласност со клучните пра-
шања, произлегуваат следниве заклучоци:

Општината Центар континуирано прави напори да 
биде да биде транспарентна и секогаш отворена за да 
соработува со граѓаните и сите државни институции. 
Главно е задоволна од досегашната соработка и секо-
гаш се труди да обезбеди високо ниво на задоволство од 
страна на училишта, родителите и учениците, најпр-

во преку мотивирање на наставниците со системот на 
награди предвиден во Акцискиот план, финансирање 
екскурзии со цел ослободување на родителите од некои 
финансиски обврски и поголема пристапност на учени-
ците до разновидни воннаставни активности. Темпото 
на извршување на активностите од Акцискиот план е 
на задоволително ниво. Динамиката не е секогаш на 
прв план, меѓутоа според генерално исполнување на 
предвидените активности, општината успешно реали-
зира голем дел од задачите и добива конкретни резул-
тати. Општината има за цел да ја засили соработката 
со училиштата и родителите. Досегашната соработка е 
на високо ниво. Секако дека постојат ризици при сора-
ботувањето со луѓе, вклучувајќи ја субјективноста при 
одредени прашања, меѓутоа, и покрај неизбежните 
исклучоци, може да се заклучи дека постои активна 
заемна соработка и дека таа ги исполнува зададените 
потреби. Досегашната соработка со Министерството за 
образование и наука, како и со Бирото за развој на об-
разованието, покажува задоволителни резултати во 
поглед на одобрувањето проекти и програми без пого-
леми пречки во исполнувањето на заедничките задачи 
и обврски. Во однос на другите државни институции, 
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постојат одредени ограничувања во однос на одредени 
прашања, меѓутоа, во целина, заедничкото дејству-
вање е придружено од пропишаните стандарди. Во од-
нос на активностите предвидени од Акцискиот план, 
засега има висок степен на исполнетост. Во голем дел 
со зацртаните акции општината користи комбинирано 
финансирање, вклучувајќи и блок дотации од Владата 
при спроведување проекти со граѓанскиот сектор или 
при вршење реконструкција или доградба на објекти. 
Па, така, степенот на исполнетост на овие активности 
зависи од повеќе фактори. Преземени се активности 
за повеќе проекти и активно се работи на нивно реа-
лизирање. Во однос на меѓусекторската соработка, се 
појавуваат одредени тешкотии во поглед на промената 
на кадарот и структурата, што носи нови предизвици 
при размена на информации и комуникација со цел 
исполнување на зададените директиви. Без разлика на 
сѐ, се прават напори за координација на раководствата 
и нивно хармонично и транспарентно дејствување.
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6. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Заклучоците и препораките во овој дел од извештајот се 
дефинирани по извршената анализа на квантитатив-
ните и квалитативните податоци добиени од испита-
ниците, согласно со проектната задача. Споредувајќи 
ги резултатите од двата инструмента, може да се забе-
лежи несразмерност меѓу одговорите од различните 
целни групи. 

Раководствата на училиштата генерално се запознаени 
со Акцискиот план, но наставниците речиси воопшто 
или, пак, само делумно се запознаени со Акцискиот 
план за развој на образованието. Од училиштата гене-
рално сметаат дека родителите не се доволно вклуче-
ни во образовните процеси. Спротивно на мислењата 
на Општина Центар, мислењата на родителите и учи-
лиштата се дека не се преземени доволно активности за 
инфраструктурна реконстукција и набавка на опрема. 
Употребата на онлајн-алатките е на мошне задоволи-
телно ниво според мислењето на училиштата. Според 
анализираните резултати, се истакнува потребата од 
организирање повеќе обуки наменети за работа со деца 
со посебни потреби и доекипирање на стручните служ-
би. Исто така, незанемарлива е потребата од поголема 

транспарентност за средбите на општинскиот и воспит-
но-образовниот кадар со граѓанскиот сектор, со оглед 
на тоа дека поголем дел од испитаниците не се запоз-
наени во овој дел. Од друга страна, напредок се бележи 
во унапредувањето на системот за мониторинг на ра-
ботата на образовниот кадар. Може да се заклучи дека 
со создавањето на Aкцискиот план имаме зголемена и 
подобрена интеракција меѓу училиштата, општината 
и родителите.

Поразителен е фактот што 94% од родителите воопшто 
не се или се само делумно запознаени со Акцискиот 
план за развој на образованието. Исто како и училишта-
та, родителите сметаат дека нивната вклученост во уп-
равувањето со образовните процеси во воннаставните 
активности и интеракцијата меѓу нив и училиштата 
и општината се на многу ниско ниво. Родителите не се 
задоволни од постојните стручни служби во училишта-
та, односно сметаат дека се преземаат многу малку 
мерки за доусовршување или за доекипирање на струч-
ните служби. 

Раководствата од Општина центар се генерално задо-
волни од имплементацијата на Акцискиот план, но, 



39
МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА

сепак, има неколку полиња каде што можат да се на-
прават измени и подобрувања. Во таа насока, постои 
незадоволство во однос на преземените иницијативи 
и програми за зголемување на меѓуинституционална-
та соработка, реализацијата на проекти во соработка со 
бизнис- и граѓанскиот сектор, како и недоволна кому-
никација со бизнис секторот со цел поттикнување ин-
вестиции преку јавно приватно партнерство. Треба да 
се потенцира силното незадоволство во поглед на мо-
менталниот дијалог со извршната власт за зголемување 
на средствата наменети за образование и обезбедување-
то даночни ослободувања со цел стимулирање инвести-
ции во образованието.
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ПРЕПОРАКИ

Секако дека од погоренаведените заклучоци, кои про-
излегоа од анализата на резултатите од двата инстру-
мента на испитување, може да се предложат препораки 
што ќе му послужат не само на проектниот тим туку и 
на јавните институции, кои се задолжени за креирање 
и спроведување на Акцискиот план. 

 } Креирање систем за поголема информираност на 
училиштата и родителите со Акцискиот план за 
развој на образованието – со цел да се постигне по-
голема транспарентност во поглед на актуелните 
активности што се преземаат како дел од стратегија-
та на Општина Центар. Сето ова може да се оствари 
преку одржување средби/форуми во склоп на советот 
на родители во секое училиште, при што лица од 
општината би ги презентирале Акцискиот план, не-
говите цели и активности што се планирани за пред-
видениот период.

 } Општината да работи на подобрување на коорди-
нацијата, тимската работа и меѓучовечките од-
носи во насока на попродуктивно дејствување. 
Подобрувањето на меѓучовечките односи може да 
се постигне со одржување редовни состаноци за раз-

мена на информации, тим билдинг активности и 
креирање систем за подобра меѓусекторска коорди-
нација.

 } Засилување на соработката со надлежните власти 
и институции од страна на општината. Образова-
нието треба да биде приоритет на секоја извршна 
власт, па токму затоа мора да се надминат пречки-
те на кои наидува општината поради различната 
политичка определба на локалната и на извршната 
власт.

 } Потреба од поголема заинтересираност и вклуче-
ност на училиштата во сите активности каде што 
имаат клучна улога. Училиштата треба да покажат 
и да иницираат самостојна акција онаму каде што 
имаат надлежност без притоа постојано да се потпи-
раат само на иницијативите од општината, односно 
да се работи на преземање свои иницијативи во сег-
ментите каде што се потребни и дозволени. 
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7. ИЗВОРИ 

При изготвување на извештајот се користени следниве 
извори:

 } Публикација на Општина Центар –  
„Стратегија на Општина Центар за развој на 
образованието 2015-2020“

 } Публикација на Општина Центар –  
„Социјална карта на Општина Центар Скопје“ 
Автор: Проф. Д-р Маја Геровска Митев

 } Aкциски план за локалната стратегија на  
Општина Центар за развој на образованието за 
периодот 2015-2017 година.

 } Социјална карта на општина Центар, 2016, 
достапна на: http://www.soros.org.mk/mk/Home/Public
ation?newsID=5078&catID=10&pageIndex=1, како и http://
opstinacentar.gov.mk/ 

 } Стратегија за развој на образованието на Општина 
Центар 2015-2020, достапна на: http://foom.mk/mk/
Home/Publication?newsID=4979&catID=10&pageIndex=1

 } Aкцискиот план за локалната стратегија на 
Општина Центар за развој на образованието за 
периодот 2015-2017 година

 } http://www.soros.org.mk/mk/Home/Publication?newsID=5069&ca
tID=10&pageIndex=1 

 } http://opstinacentar.gov.mk/ 

 } http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Zakon_za_
nastavnici_vo_osnovni_i_sredni_uchilishta.pdf 

 } http://11oktomvri.weebly.com/uploads/5/0/2/0/50208057/__
godisna_2014_15_posledna.pdf 

 } http://www.gocedelcev.mk/documents/polugodishen_
izvestaj_2015_2016.pdf 

 } http://bro.gov.mk/?q=mk/nastavni-planovi 

 } Изготвени три типа прашалници од страна на 
Здружението за дислексија АЈНШТАЈН врз основа 
на Акцискиот план за локалната стратегија на 
Општина Центар за развој на образованието за 
периодот 2015-2017 година




