Информација за остварени резултати во функција на остварување на стратешките приоритети на
Владата на Република Македонија за 2016 година
Министерството за образование и наука ги има постигнато следниве резултати во функција на остварување
на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија за 2016 година:
 Завршена е изградба/доградба на 6 училишта:
* ОУ„Невена Георгиева Дуња“ -изградба,
* Ново средно училиште во о.Сарај - изградба
* ОУ„Димитар Поп Георгиев Беровски“, за ПОУ во нас. Хром-Скопје – доградба
* ОУ„7-ми март “ с. Челопек, Општина Брвеница (довршување на започнат објект)
* ОУ “Сали Лиси“с.Добридол о.Врапчиште-изградба на крило
* СОУ„Нико Нестор“ Струга (доградба на крило на училишниот објект)
 Завршена е реконструкција на 51 училиште:
* ОУ„Беса“ с. Вешала, Тетово (комплетна санација со вовед на парно греење)
* ОУ„Кемал Ататурк“ с. Броштица, Центар Жупа (комплетна санација)
* ОУ„Илинден“ Крива Паланка, ПУ с. Мождивњак (санација на објект со адаптација на
простор за изведба на санитарни јазли)
* ОУ„Ѓорче Петров“ Ропотово, ПУ с. Секирци, Општина Долнени (санација на објект и
санитарен јазел)
* ОУ„Мирче Ацев“ Лисичани , Пласница (санација и адаптација на простор за санитарни јазли)
* ОУ„Наим Фрашери“ с. Туин, Кичево (столарија и фасада)
* ОУ„Наим Фрашери“ с. Јагол Доленци, Кичево (комплетна санација)
* ОУ„Климент Охридски“ ПУ с. Суводол, М.Брод (комплетна санација)
* ОУ„Климент Охридски“ ПУ с. Црешнево, М.Брод (комплетна санација)
* ОУ„Ибраим Темо“ с. Стримница, Општина Желино (санација на подови и воведување на
топловодно греење),
* ОУ„Раметула Ахмети“с. Чифлик, ПУ с. Ларце,
* ОУ„Истикбал“ Тетово, ПУ с. Гајре, Општина (замена на столарија, санација на санитарни
јазли, реконструкција на влезна партија со изведба на нови скали и рампа, воведување на
топловодно греење)
* Реновирање на Интернатот во склоп на училиштето во Старо Нагоричане
* ОУ „Мануш Турновски“, Ново Село
* СОУ„Кочо Рацин“ Велес (адаптација и санација на санит.јазли)
* СОУ„Ѓоце Стојчевски“ Тетово (реконстр.на санит,јазли и замена на подни облоги)
* СОУ„Моша Пијаде“ Тетово (реконструкција на санитарни јазли и адаптација на простор за
студио за дизајн)
* СОУ„8-ми септември“ Тетово (замена на подни облоги и столарија)
* ДУРМИДОВ„Димитар Влахов“ Скопје (замена на столарија и санација на санитарни јазли)
* СОУ„Ацо Русковски“ Берово (адаптација и реконструкција на целиот објект)
* ОУ Наим Фрашери Куманово
* ОУ Пашко Васа Групчин Желино
* ОУ Перпарими Форино Гостивар
* ОУ Истикбал Тетово
* ОУ Сабедин Бајрами Камењане, Боговиње
* ОУ Г.К. Скендербег Арачиново
* ОУ Наим Фрашери с.Морани Студеничани
* ОУ Гоце Делчев Тетово
* ОУ Братство Мигени Тетово
* ОУ Дитурија Сарај
* ОУ Страшо Пинџур Карбинци
* ОУ Св. Климент Охридски Делчево
* ОУ Даме Груев Ерџелија Св.Николе
* ОУ Методи М. Брицо Лозово
* ОУ Даме Груев с.Куклиш Струмица
* СОУ М.М. Брицо Скопје
* ОУ Бајрам Шабани с.Долно Свиларе Сарај
* ОУ Гоце Делчев Кавадарци
* ОУ Св. Кирил и Методиј с.Иловица Босилово
* ОУ Гоце Делчев Виница
* ОУ Св.Кирил и Методиј с.Стајковци, Гази Баба
* ОУ Страшо Пинџур с.Јосифово, Валандово
* ОУ Блаже Коневски с.Скудриње, Маврово Ростуше
* ОУ Лирија с.Вруток, Гостивар
* СЕОУ Гостивар Гостивар
















* ОУ Мурат Лабуништи с.Лабуништа, Струга
* ОУ Бајрам Шабани Куманово
* ОУ Св.Кирил и Методиј с.Романовце Куманово
* ОУ Братство Единство Дебар
* ОУ Глигор Прличев Охрид
* ОУ Ашим Агуши с.Радолишта, Струга
Завршена е изградба на 10 фискултурни сали:
* ОУ„Мехмет Дерала“ с. Градец, Општина Врапчиште
* ОУ„Климент Охридски“ с. Драслајца, Општина Струга
* ОУ„Шемшово“ с. Шемшово, Општина Јегуновце (
* СОУ „8-ми Септември“ Тетово
* ОУ „Добре Јованоски“ Прилеп
* ОУ „Манчу Матак“ Кривогаштани
* ОУ „Кочо Рацин“ Кратово
* СОУ „Моша Пијаде“ Тетово
* ОУ „Ѓерѓ Кастриот“ Арачиново
* ОУ „Луиѓ Гуракуќи“ Желино
Завршена е реконструкција со адаптација на 2 фискултурни сали:
* ОУ„Ванчо Николески“ Лескоец, ПУ с. Косел Охрид (санац.на фиск.сала )
* ОУ„Фаик Коница“ с. Радуша, Сарај (санац.на фиск.сала)
Во тек е изградба на 7 фискултурни сали
* ОУ„Кирил и Методиј“ Центар, Скопје
* ПСОУ Перо Наков (Касарна) Куманово
* ОУ „Славејко Арсов“ Штип
* ОУ „Наим Фрашери“ Студеничани
* ОУ „Сабедин Бајрами“ Боговиње
* ОУ „Мурат Лабуништи“ с.Лабуништа, Струга
* ОУ „Мустафа Кемал Ататурк“ Гостивар
Завршена е изработка на техничка документација за изградба на 3 училишта
(ОУ„Димитар Македонски“ нас. Лисиче, ОУ„Крсте Мисирков“ нас. Ченто, Гази Баба и ново
училиште во с. Визбегово) и доградба /надградба на 3 основни училишта
(ОУ„Т.Милошевски“ Ново Село, ОУ„Димитар Поп Беровски“ нас. Хром и ОУ„Кирил и
Методиј“ с. Фалише, Тетово)
Завршена е изработка на техничка документација за реконструкција на 16 училишни
објекти:
* ОУ„Гоце Делчев“ Демир Хисар (санација на котли за топловодно греење)
* ОУ„Св.Наум Охридски“ ПУ с. Трпеица, Охрид (реконструкција на објект)
* ОУ„Гоце Делчев“ Јабланица, Струга (комплетна реконструкција)
* ОУ„Братство Единство“ ПУ с. Џепиште, Дебар (реконструкција на објект)
* ОУ„Александар Урдаревски“ ПУ с. Блаце, Чучер Сандево (реконструкција на објект)
* ОУ„Реџеп Вока“ ПУ с. Бродец, Тетово (воведување на топловодно греење)
* ОУ„Јоаким Крчоски“ с. Волково (реконструкција на кров)
* ОУ„Дитуриа“ ПУ с. Љубин, Сарај ( воведување на топловодно греење со изведба на помошен
објект)
* ОУ„Браќа Рибар“ ПУ с. Сопот, Куманово (реконструкција на објект)
* ОУ„Гоце Делчев“ Демир Хисар (санација на котли за топловодно греење)
* ОУ„Св.Наум Охридски“ ПУ с. Трпеица, Охрид (реконструкција на објект)
* ОУ„Гоце Делчев“ Јабланица, Струга (комплетна реконструкција)
* ОУ„Братство Единство“ ПУ с. Џепиште, Дебар (реконструкција на објект)
* ОУ„Александар Урдаревски“ ПУ с. Блаце, Чучер Сандево (реконструкција на објект)
* ОУ„Реџеп Вока“ ПУ с. Бродец, Тетово (воведување на топловодно греење)
* ОУ„Јоаким Крчоски“ с. Волково (реконструкција на кров)
Во завршна фаза е изготвување на техничка документација за изградба на 2 основни
училишта
* ново училиште во м.в. Љубош, Батинци, КО Долно Количани, Општина Студеничани (за
изградба на нов училишен објект)
* изградба на училишна спортска сала за ОУ„Фаик Коница“ Дебреше, Општина Гостивар
Во тек е изготвување на техничка документација за санација/воведување на топловодно
греење на 2 основни училишта
* ОУ„Шемшово“ с. Шемшово, Општина Јегуновце (замена на столарија и санација на кров)
* ОУ„Кирил и Методиј“ Романовце, ПУ с. Агино Село (воведување на топловодно греење)
Во тек е изработка на проектна документација за реконструкција на 5 основни и средни
училишта:





























* ОУ„Д.А.Габерот“ ПУ с. Прждево
* ОУ„Васил Главинов“ Чаир, Скопје
* ОУ„Ј.Б.Тито“ ПУ с. Радожда
* ПОУ„Иднина“ Чаир, Скопје
* ОСТУ„Гостивар“ Гостивар
Во тек е изготвување на техничка документација за изградба/санација на 2 средни
училишта:
* СУГС „Кочо Рацин“ Ѓорче Петров (Проект за изградба на нов објект)
* СОУ„Кочо Рацин“ Свети Николе (Проект за реконструкција на ученичкиот дом, кој е во
состав на училиштето)
Набавена е опрема за новоизградените основни и средни училишта во 2015 и 2016 година
Изработена е техничка документација за изградба на типски монтажни училишта
Објавен е оглас за реконструкција на дел од Ученичкиот дом „Крсте Мисирков“ –
Кавадарци (катот, каде што се сместувачките капацитети – собите).
Во завршна фаза е реконструкција на Блок А во СД „Гоце Делчев“ Скопје
Склучени се договори за изградба на 2 нови студентски дома
* СД Невена Георгиева Дуња-Медицинар, Скопје и
* Студентски дом за потребите на Универзитет Тетово
Склучени Договори за надзор на изградба на 2 студентски дома (СД Невена Георгиева ДуњаМедицинар, Скопје и студентски дом за потребите на ДУТ
Набавени се и монтирани се нови лифтови во сите државни студентски домови (целосно се
заменети сите стари лифтови)
Набавка на перални и сушални за државните студентски домови – Министерството за
образование и наука ја спроведе постапката и склучи договор за јавна набавка на
професионални машини за перење и машини за сушење за потребите на студентските домови.
Согласно договорот се очекува добавувачот да ги испорача машините до крајот на март 2017 и
да се започне со инсталација во сите студентски домови.
Изготвен е проект за отворање на читални за студентите во Прилеп и Велес.
Склучен е Договор за набавка на опрема во државните студентски домови, во вредност од
100.000.000 денари
Завршени се сите работи за реконструкција и изведба на машински инсталации на зграда 1 од
касарната „Михајло Апостолски“ Охрид, за потребите на УИНТ (Универзитет за
информатички науки и технологии- Охрид) по што, објектот е предаден на корисникот
Во тек е изградба на нов објект за потребите на ФИНКИ (Факултетот за информатички науки
и компјутерско инженерство) Скопје
Во тек е изградба на нов објект за потребите на ФФОСЗ (Факултетот за физичко образование,
спорт и здравје) Скопје
Обзбедена е согласност за вработување на 131 дефектолог во основните и средните училишта.
До сега завршена е постапката за вработување на 96 дефектолози во основните и средните
училишта со што дополнително се унапредуваат стручните служби во образовниот систем, од
аспект за асистенција на учениците на кои им е неопходна поддршка за правилен развој и тек
на образованието.
обезбеден е интернет во сите училишта и студентски домови;
Продолжување со имплементација на електронскиот дневник;
Спроведено е екстерно проверување на постигнувањето на учениците;
Во тек е реализација на проектот „Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“. Во
учебната 2015/2016 година реализирани се вкупно 2147 (1910 активности во основните
училишта и 237 активности во средните училишта). Во првото полугодие од учебната
2016/2017 година реализирани се вкупно 548 активности (505 во основните училишта и 43 во
средните училишта).
Во првото полугодие на учебната 2016/2017 година, реализирани се вкупно 5.176 психолошко педагошки советувања, од кои 2.594 во средните училишта и 2.582 во основните училишта.
Обработени се податоци од училиштата за советување на родители и ученици во склоп на
Проектот советување на родители и ученици - Родителска школи изготвени се полугодишни и
годишни извештаи за Владата на Република Македонија
Министерството за образование и наука набави 20 интерактивни табли во училиштата и тоа
13 во основни и 7 во средни училишта;
Спроведен е Конкурс за доделување на парична награда за освоено прво, второ или трето
место на меѓународен натпревар од областа на математиката и природните науки, на ученикот
и на наставникот кој го подготвувал ученикот за натпреварот од основното и средното
образование во учебната 2015/2016 година. Објавен е и Конкурсот за учебната 2016/2017
година со рок на пријавување до 31.08.2017 година

 Доделени се парични средства на 23 ученици и 23 наставници од основните училишта и 45
ученици и 45 професори од средните училишта за освоено прво место на државно ниво
организирани од страна на акредитирани здруженија на наставници од страна на МОН;
 Објавен Конкурсот за есеј за учениците од основните и средните училишта во Република
Македонија на тема „Св. Климент Охридски и моќта на словото“ и врз основа на истиот
наградени се најдобрите три есеи.
 Врз основа на Јавен повик за избор на „Најбезбедно и најчисто училиште” во рамки на
истоимениот проект, чијашто цел е зголемување на безбедноста и хигиената во училиштата,
Министерството за образование и наука во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, избраа
три основни и три средни, најбезбедни и најчисти училишта во Република Македонија за
учебната 2015/2016 година. Првонаградените училишта добија интерактивна табла од
Министерството за образование и наукаОдржана е завршна церемонија на АCES Academy of
Central European Schools проектот во Сенец Словачка. Со грант беа наградени 42 партнерски
проекти кои вклучуваат 100 училишта од 15 земји – партнери. Од Република Македонија, меѓу
наградените проекти се 9 училишта од кои 6 основни и 3 средни училишта.
 Со измените на Законите за основно и за средното образование од јули 2016, се воведе законска можност
Министерството за доделува средства на училиштата да организираат активности кои придонесуваат за
развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата. Основните
критериуми според кои треба да се организира една конкретна активност се смета активност која што има за
цел интеракција, односно интеграција на етнички/јазично мешани групи учесници, балансирани групи
учесници според етничката припадност, полот и возраста, интеракција меѓу учесниците од различните
етнички/јазични групи (во текот на активноста учениците од едниот наставен јазик/едната етничка група
контактираат со учениците од другиот наставен јазик/другата етничка група, користење на сите застапени
јазици, рамноправен третман на учесниците од сите етнички/јазични групи, постигнување конкретни заеднички цели (опипливи/видливи продукти) со учество на сите застапени етнички заедници. За
доделување на средства за реализација на овие активностите Министерството објавува јавен повик на веб
страницата на Министерството, еднаш во годината.
 Во ноември 2016 година објавен јавен повик за доделување на парични средства во висина до
30.000 денари за одобрена апликација, за организирање на активности кои придонесуваат за
развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата, за
која намена Министерството за образование и наука во Буџеттот за 2017 година обезбеди
3.100.000,00 денари
 Спроведен е Јавниот повик за избор на „Најдобра веб страна“ на основните и средните
училишта за учебната 2015/2016 година. Доделени се наградите за изработка на најдобра
училишна веб страна и тоа во категоријата основни училишта е „Малина Попиванова“ од
Кочани, а во категорија на средни училишта е „Здравко Цветковски“ од Скопје. Објавен е
Конкурсот за Најдобра училишна веб страна за учебната 2016/2017 година со рок на
пријавување до 31.05.2017 година
 Спроведен е Конкурс за акредитација на здруженија на наставници кои организираат
натпревари на ученици од основните и средните училишта
 Спроведен е Конкурс за доделување стипендии за наставници кои имаат засновано работен
однос на неопределено време во јавно основно/средно училиште во Република Македонија и
кои се запишале на втор, односно трет циклус академски студии од областа на образованието
на наставниците во странство за академската 2016/2017 година
 Во насока на поддршка на талентираните ученици, во месец јули 2016 година, донесени се
измени на Законот за средното образование, согласно кои за освоен златен, сребрен или
бронзен медал на една од 13-те меѓународни научни олимпијади, Министерството за
образование и наука на ученикот и на наставникот кој го подготвувал ученикот за
олимпијадата, поединечно им доделува парична награда во износ од 12.000 денари месечно за
освоен златен медал, 10.000 денари месечно за освоен сребрен медал и 8.000 денари месечно за
освоен бронзен медал. Паричната награда се исплаќа за период од 12 месеци и наставникот
ментор. Врз основа на овие законски одредби објавен е Јавниот повик за доделување на
парична награда за освоен златен, сребрен или бронзен медал за учество на една од 13-те
меѓународни научни олимпијади. Повикот е јавно промовиран, објавен на веб страната на
МОН и доставен до сите средни училишта во Македонија (рокот за пријавување е до
31.08.2017 а се однесува на учебната 2016/2017 година)
 Oбезбеден е училишен прибор и ранци за 1624 ученици од осново образование, од регионот
зафатен со поплавата во август 2016 година;
 Реализирана е обука за наставниот предмет работа со компјутери за сите наставници од
основните училишта кои реализираат настава во четврто одделение;
 Реализирана е обука за сите наставници кои реализираат настава во четврто и петто одделение
во основните училишта за предметот физичко и здравствено образование

 Реализирани се 32 обуки за наставниците од одделенска настава со кои опфатени се 3000
наставници, и 94 обуки за наставниците кои предаваат природни науки (математика, физика,
хемија и биологија) со кои опфатени се 2200 наставници
 Реализирана е обука во октомври 2016 (за ОУ Елпида Караманди Битола) за имплементирање
на ИБ Програмата
 Спроведен е Конкурс за избор на наставник за реализирање на дополнителна настава за
основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на Република Македонија кои
престојуваат во странство и тоа за еден наставник во Шведска и двајца наставници во
Германија
 Донесена е Програма за туторство за основно и средно образование
 Во тек е спроведување на часови меѓу тутори и ученици во склоп на проектот Интерактивен
портал за тутори
 Веб портал – Агрeгатор на видео содржини” линк: www.eduvideo.mon.gov.mk поставени се:
1150 видео содржини
 Спроведена е државна матура за учебната 2015/2016 година и во тек се активностите за
спроведување на државна матура за учебната 2016/2017 година
 Започната реализација на проектот „Поддршка на модернизацијата на системот за постсредно
образование“;
 Започна реализација на проектот „Јакнење на доживотното учење преку модернизација на
системот за стручно образование и обука, и образованието на возрасните“;
 Започна реализација на проектот за модернизација на четиригодишно средно стручно
образование
 Во тек е реализација на проектот „Вешти и компетентни“. Во првото полугодие на 2016
година реализирани се 29 средби а во второто полугодие треба да се одржат да се одржат 33
средби со претставници на бизнис секторот.
 Организирани се државни училишни спортски натпревари согласно Календарот за училишен
спорт за учебната 2015/2016 (второ полугодие) и учебната 2016/2017 година (прво полугодие)
 Спроведено е одржување на летниот училишен спортски камп, во организација на Федерација
на училишен спорт, а под покровителство на Министерството за образование и наука и
Агенцијата за млади и спорт.
 Организирана е Спортска Гимназијада на која учествуваа околу 1000 ученици од сите средни
училишта.
 Организиран е летен камп за најдобрите ученици и тоа најдобрите 10 во колективните
спортови.
 Првата генерација матуранти од Спортска академија, присуствуваше на „Отворениот ден“ и
запознавање со програмите за студирање на Факултетот за физичко образование, спорт и
здравје (ФФОЗС) при УКИМ. Учениците се запознаа со организациската поставеност на
факултетот и наставните програми.
 Во рамки на Спортската академија се спроведе Проектот “Гости тренери”, во рамки на кој
еминентни и истакнати тренери држеа предавања на учениците од Спортската академија
 Во периодот од 5-ти до 9-ти декември 2016 година, во рамки на средните стручни училишта, се
одржаа натпреварите за избор на лидер во осум струки, врз основа на што избрани се и
лидерите на струка за учебната 2016/2017 година. Со организацијата на ,,Лидер" во неделата од
5-то до 9-ти декември, Република Македонија стана дел од ,,European Vocational Skills Week",
манифестација која се организира за прв пат на ниво на Европа (секоја земја ја обележува со
посебни активности) Победниците, заедно со нивните наставници ментори, освен признанија
како потврда на постигнатиот успех, добија и паричен надоместок во висина од 50% од
износот на просечната нето плата во земјата во тековната година.
 Реализирана е промоција на проектот „Microsoft Showcase Classroom“, во две училишта, од кои
едното во Скопје, а другото во Тетово, каде во наредниот период ќе се спроведува
истоимениот проект поддржан од Microsoft и компанијата TDK Computers
 Спроведен е Јавен повик за доделување грантови за спроведување на заеднички проекти на
јавните средни стручни училишта и бизнис секторот. Одбрани се 10 училишта со проекти за
имплементација за учебната 2016/2017 година. Училиштата ги започнаа своите активности во
соработка со бизнис секторот
 Усвоена е Концепцијата за реформирано 4 годишно средното стручно образование
 Спроведен е Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната
2016/2017 година во Република Македонија
 Доделени се стипендии за ученици запишани на Спортската академија
 Склучен е договор помеѓу Владата на Р.Македонија и Владата на НР Кина за донација на ИКТ
опрема за средните училишта во насока на креирање на современи ИКТ училници. Во тек е
инсталирање ИКТ опремата

 Спроведена е анализа на податоци за училишна мрежа, ученици, паралелки, вработени и плати
во општински училишта.
 Изготвени се Предлог- Уредби за распределба на блок дотации во основното и средното
образование по општини и Градот Скопје, согласно Законот за финансирање на ЕЛС и
Законите за основно и средно образование. Уредбите за 2017 година се донесени од Владата на
Република Македонија и објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр.81/2016
од 25.04.2016.
 Изготвени се квартални планови за распределба на дотации за основно и средно образование за
првиот, вториот, третиот и четвртиот квартал 2016 по месеци
 Распределени се блок дотации за прв, втор, трет и четврти квартал 2016 година по општини
согласно годишниот, кварталните и месечни планови.
 Во првата половина на 2016 година распределени се :
- 4.468.800.000 денари блок дотации за основно образование по општини (50,8% од
годишниот износ)
- 2.100.000.000 денари блок дотации за средно образование по општини и Градот Скопје (51%
од годишниот износ).
 Во втората половина на 2016 година распределени се :
- 4.331.200.000 денари блок дотации за основно образование по општини (49,2% од годишниот
износ)
- 2.020.000.000 денари блок дотации за средно образование по општини и Градот Скопје (49%
од годишниот износ).
 Вкупниот износ за блок дотации за основно и средно образование по општини и Градот Скопје
за 2016 година утврден со Буџетот на Република Македонија за 2016 година е реализиран
100%.
 Со Буџетот на Република Македонија за 2017 година утврдени се блок дотации во вкупен
износ од 13.020.000.000 денари од кои:
- 8.870.000.000 денари блок дотации за основно образование и
- 4.150.000.000 денари блок дотации за средно образование
 За износот на блок дотацијата за 2017 година и распределбата по квартали и месеци известени
се сите општини и Градот Скопје, со цел планирање на средствата во нивните општински
буџети.
 Обезбеден бесплатен превоз за сите ученици од основното образование на кои местото на
живеење им е оддалечено најмалку два километри до најблиското основно училиште
 Донесени се нови преведени и адаптирани Кембриџ наставни програми по математика, физика,
хемија и биологија за 7, 8 и 9 одделение од основното образование
 Реализиран е Јавен повик за рецензенти на нови учебници
 Спроведен е Конкурс за издавање на еден учебник за наставниот предмет Работа со компјутер
и основи на програмирањето за IV одделение на деветгодишното основно образование
 Одобрени се адаптирани учебници од странство за седмо, осмо и деветто одделение по
предметите математика и биологија, хемија и физика, усогласени со донесена адаптирана и
преведена наставна програма од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ
(Cambridge International Examinations).
 Продолжување на Договорите за материјално авторско право за учебници од осново и
средно;
 Утврден е ценовник за oштетени учебници за учебна 2015/16 година;
 Доставени се барањата за потребите од учебниците од страна на основните и средните
училишта по електронски пат (ucebnici.mon.gov.mk) и истите се доставени до одделението за
јавни набавки;
 Спроведена е постапка за одобрување и употреба на учебници прв и втор странски јазик за Iва година средно образование;
 Спроведена е постапка за одобрување и употреба на учебници прв и втор странски јазик за II ра година средно образование;
 Спроведена е конкурсна постапка за одобрување и употреба на учебникот Иновации за IX-то
одделение,
 Спроведена е конкурсна постапка за одобрување и употреба на учебници Јазик и култура на
Власите за 7-мо, 8-мо и 9-то одделение основно образование;
 Спроведена е конкурсна постапка за одобрување и употреба на учебници Јазик и култура на
Бошњаците за 3-то, 4-то, 5-то и 7-мо одделение основно образование;
 Спроведена е конкурсна постапка за одобрување и употреба на учебници Јазик и култура на
Ромите за 4-то, 7-мо, 8-мо и 9-то одделение основно образование;
 Спроведена е конкурсна постапка за одобрување и употреба на учебници Српски јазик за 1-во,
2-ро, 6-то и 7-мо одделение основно образование;

 Спроведена е конкурсна постапка за одобрување и употреба на учебник Турски јазик за 9-то
одделение основно образование;
 Спроведена е конкурсна постапка за одобрување и употреба на учебник Турски јазик и
литература за I-ва година гимназиско образование;
 Спроведена е конкурсна постапка за одобрување и употреба на учебник Турски јазик и
литература за I-ва година средно стручно образование;
 Спроведена е конкурсна постапка за одобрување и употреба на учебници Иновации и
претприемништво за I-ва, II-ра и III-та година гимназиско и средно уметничко образование;
 Спроведена е конкурсна постапка за одобрување и употреба на учебник Бизнис и
претприемништво за IV-та година гимназиско и средно уметничко образование;
 Надградена е апликацијата за доставување на податоците за потребите од учебници
(ucebnici.mon.gov.mk)
 Редизајниран e веб порталот e-ucebnici.mk;
 Извршена е набавка на учебници по основ на откуп и печатење, за потребите на учениците во
основните и средните училишта;
 Извршена е дистрибуција на потребните учебници во сите основни и средни училишта во
Република Македонија;
 Во тек е изготвување на Стратегија за образование 2017-2020 година во која се предвидуваат
механизми за вклученост на сите деца во основното образование. Нејзиното финално
усвојување се очекува во 2017 година.
 Учество во Поткомитет за информатичко општество, социјална политика и иновации;
 Учество во Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција;
 Учество во Поткомитетот за правда, безбедност и слобода;
 Платен влезен билет за програмата „Европа за граѓаните„
 Учество во повиците за програмата „Европа за граѓаните„и одобрени 7 проекти
 Платен влезен билет за Еразмус +,
 Отпочната процедура за избор на ревизорска куќа за Националната агенција за европски
образовни програми и мобилност,
 Завршување на постапките за тендерирање и имплементација на ИПА проекти (ИПА 1 – 20072013)
 Започнување на процесот на програмирање за ИПА 2 – 2014-2020.
 Во рамки на Еразмус+ 2016 и 2017 објавен е повик за финансирање проекти од областа
,,Мобилност на индивидуи во областа на образование и обука". До крајниот рок (02.02.2017
година) пристигнати се 233 апликации, што е за 29,5 проценти повеќе од минатата година.
Исто така објавен е повик за финансирање проекти од областа ,,Стратешки партнерства во
областа на образование за кој краен рок за аплицирање е 29.03. 2017 година.
 Донесени измени на Законот за основното образование со што се овозможува редовните
основни училишта во кои има запишано ученици со посебни образовни потреби да формираат
инклузивен тим составен од педагогот, односно психологот во училиштето, наставникот на
ученикот, родителот, односно старателот на ученикот, дефектолог доколку има во училиштето
и по потреба може да се вклучи и лекарот на ученикот
 Донесени се, во 2016 година, три измени и дополнувања на Законот за високото образование
(со измените на Законот се воведува законски основ редовен студент, кој е запишан во квотата
со кофинансирње и кој по завршена втора студиска година на прв циклус на студии на јавните
високообразовни установи и по положувањето на сите испити заклучно со втората студиска
година, оствари просечна оценка над 8.5, да го продолжи своето студирање со плаќање на
уписнина во висина како и студентите кои се запишале во рамките на државната квота.
Дополнително со измена на законот се дава основ Владата на Република Македонија на
предлог на Министерство за образование и наука и Министерство за труд и социјална
политика, со одлука да го утврди бројот на квоти по студиски програми за студенти, чие
родителското право го врши само еден родител, кои ќе плаќаат половина од износот на
уписнина во рамки на државните квоти, односно во рамките на квотите со кофинансирање на
студиите.. Останатите измени се однесуваат на усогласување со Законот за општа управна
постапка
 Со измените на Законот за студентски стандард од месец февруари 2016 година, се воведе
посебна категорија на стипендии за студенти Роми. Врз основа на првиот јавен повик доделени
се 32 стипендии за студенти Роми каде што предност при селекцијата имаа студенти од
студиски групи или факултети кои продуцираат наставнички кадар;
 Изготвени се измени на Законот за студентски стандард (со цел овозможување на
дополнителни бодови за студентите – тутори при аплицирање за стипендија).
 Донесени се измени, дополнувања и подзаконски акти на Законот за ученичкиот стандард,
Законот за основно образование, Законот за средно образование, Законот за високо
























образование, Законот за Бирото за развој на образованието, Законот за студентскиот стандард,
Законот за учебници за основно и средно образование, Законот за образование на возрасните,
Законот за просветната инспекција, Законот за научно-истражувачката деjност, Законот за
иновациската дејност, Законот за Националната рамка на квалификации, Законот за
Aкадемијата за наставници и Законот за наставници во основните и средните училишта
Донесен е Правилник за изменување на правилникот за начинот на утврдување на плата и
трошоци на кои има право наставникот за основно образование за вршење на воспитнообразовната дејност за децата на граѓаните на Република Македонија кои престојуваат во
странство.
Донесен е Правилник за стандардите за исхрана и оброци на студентите сместени во
студентските домови
Донесен е Правилник за начинот на остварување на правото за сместување во ученички дом за
учениците во Спортската академија
Донесени се измени и дополнувања на Закон за учебници за основно и средно образование
Организирана е Меѓународна научна конференција „Истражувања во физичкото образование,
спортот и здравјето“, која по втор пат се одржува во организација на Факултетот за физичко
образование, спорт и здравје при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.
Извршен е избор на консултантска куќа за рангирање на Високо образовните установи,
доставена и прифатена методологија за рангирање на високо образовните установи: Центарот
за светска класа универзитети при Универзитетот Џиао Тонг во Шангај за рангирање на сите
универзитети и високообразовни установи во состав на универзитетите (факултети и
уметнички академии), запишани во регистарот на високообразовните установи, за 2015 година,
која изгради онлајн платформа за собирање на податоци од универзитети и високообразовни
установи во состав на универзитетите (факултети и уметнички академии). За оценка на
универзитетите и високообразовни установи во состав на универзитетите (факултети и
уметнички академии), во предвид се зема 23 индикатор за квалитет, четири индикатори повеќе
во однос на првото рангирање, односно два индикатора повеќе во однос на првото рангирање.
Тековно се спроведуваше акредитација на студиски програми од прв, втор и трет циклус на
студии во 2016 година,
Основани се нови државни високообразовни установи (Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје
и Универзитет за национална одбрана, безбедност и мир „Дамјан Груев“ во Скопје);
Спроведен е Конкурс за запишување студенти во прва година –прв циклус на студии на
јавните високообразовни установи за студиската 2016/2017година во Република Македонија
Спроведен е Конкурс за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS
Програмата
Спроведен е Конкурс за запишување на студенти за проектот 30/35. Во академската 2016/2017
година запишани се 131 лице.
Усвоен нов акциски план за образование на Ромите како дел од Стратегијата за Роми за
периодот 2016/2020;
Доделени се 582 стипендии за средношколци Роми;
Селектирани се 112 ментори за стипендистите – ученици Роми, како дополнителна поддршка
во наставата
Започна со имплементација 2 годишен проект за туторство на учениците Роми во вториот
развоен период во основното образование по предметите математика и мајчин јазик во 15
општини односно 49 училишта.
Доделени се стипендии за талентирани ученици, за ученици - спортисти, за ученици со
посебни потреби, за ученици - деца без родители, за ученици од угостителско – туристичка
струка, за социјална поддршка на ученици од јавните и приватните средни училишта во
Република Македонија и стипендии за ученици од Спортска академија за учебната 2016/2017
година
Спроведени конкурси за стипендирање на студенти запишани на додипломски студии од прв
циклус во Република Македонија и во странство во учебната 2016/2017 година по различни
основи и видови и тоа:
студентски стипендии “Прва група” (1500 стипендии за студенти од социјални категории);
студентски стипендии “Втора група” 630 стипендии (590 стипендии за студенти кои
постигнале особено висок успех во учењето, и тоа за студенти запишани на техничките
факултети и медицинските науки кои постигнале просечен успех од I-та до тековно
запишаната студиска година од најмалку 8.50, а за студентите на факултетите од
општествените науки и на факултетите од уметностите да имаат постигнато најмалку 9,00
просечен успех) и (105 стипендии за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето,
и тоа за студенти запишани на студиски програми по информатика кои постигнале просечен
успех од I-та до тековно запишаната студиска година најмалку 9,00 просечен успех);

 студентски стипендии “Трета група” (650 стипендии за студенти запишани на студиски
програми од научните подрачја на природно-математичките, техничко-технолошките,
биотехничките и/или медицинските науки и кои постигнале просечен успех од I-та до тековно
запишаната студиска година најмалку 7,00 просечен успех)
 студентски стипендии за студенти запишани на Технолошко-металуршки факултет;
 стипендирање на студенти-деца на загинатите бранители од АРМ и МВР загинати во
хеликоптерска несреќа;
 за прв пат од учебната 2016/2017 година доделени се 95 стипендии за студенти кои студираат
математика, физика и хемија, со месечен износ од 18.000 мкд, во насока на стимулирање на
студентите за овие дефицитарни насоки
 Спроведен е Конкурс за доделување на 20 стипендии за додипломски и постдипломски студии
по старотурски јазик за академската 2016/2017 година., врз основа на кој се доделени 6
стипендии (4 за додипломски и 2 за постдипломски студии)
 Спроведен е Конкурсот за доделување стипендии за студии од прв, втор и трет циклус во
странство на најдобрите 100 универзитети во светот според Шангајската ранг-листа за
академската 2016/2017 година, врз основа на кој се доделени вкупно 30 стипендии
 Спроведен е Конкурс за доделување на стипендии за студии од прв и втор циклус од областа
на филмската и музичката уметноста Academy of Performing Arts (FAMU), во Прага, Република
Чешка за академската 2016/2017година
 Доделени се стипендии за последипломски студии на ЈНУ Институт за филм, Филмска
академија - Охрид за академската 2016/2017година
 Спроведен е Конкурс за доделување стипендии „Борис Трајковски” за студии од втор циклус
за Извршната МБА програма на универзитетот Шефилд за академската 2016/2017 година
 Доделени стипендии на странски стипендисти за студирање на УИНТ. За учебната 2016/2017
доделени се 32 стипендии.
 Доделени стипендии за македонски државјани од други држави кои студираат на државните
високо-образовни установи во Македонија. За учебната 2016/2017 година доделени се 50
стипендии.
 Доделени стипендии за студирање на македонски јазик на државните универзитети за странски
стипендисти.
 Реализирано е патувањето за најдобрите студенти од првите три најдобро рангирани
високообразовни установи во Република Македонија, рангирани согласно Законот за високо
образование
 Спроведен е Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови во Република
Македонија за учебната 2016/2017 година
 Спроведен е Конкурс за прием на студенти во државните и приватните домови во Република
Македонија за учебната 2016/2017 година
 Платен влезен билет за програмата Хоризонт за 2016 година
 Со цел промоција на програма Хоризонт беа организирани 11 информативни настани,
одобрени се 28 проекти со вкупен буџет од 2 милиони евра
 Со промоција на нови десет наслови во месец октомври 2016 година, Министерството за
образование и наука го заокружи проектот „Превод на 1.000 стручни и научни книги и
учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и
Англија, а од областа на правото во Франција и Германија.
 Во тек е набавка на книги за потребите на државните универзитети и јавни научни установи од
областа на Педагошки, Земјоделски и Медицински факултет. Избрани се фирмите (издавачки
куќи). Досега се примени 4 наслови.
 Спроведен е Конкурс за распределба на средства за учество на домашни научни истражувачи
на меѓународни научни собири во 2016 година
 Спроведен е Конкурс за распределба на средства за финансирање на организација на научни
собири за 2016 година
 Спроведен е Конкурс за доделување на еднократни финансиски средства за објавен научноистражувачки труд во меѓународно списание со фактор на влијание (импакт фактор) за 2015
врз основа на кој се одобрени за финансирање 227 пријави
 - Спроведен е Конкурс а доделување на наградата "Гоце Делчев" за особено значајни
остварувања од областа на науката
 Република Македонија преку Министерство за образование и наука учествуваше во
имплементација на Регионалната истражувачко-развојна стратегија за иновации за Западен
Балкан
 Спроведен
е
Конкурс
за
доделување
на
стипендии
за
едносеместрални
преддипломски/дипломски студии и студискo усовршување во Република Хрватска за
академската 2016/2017 година

 Реализиран е Јавен повик за “Кратки педагошки престои во Франција 2016“ за професори по
француски јазик или професори што предаваат други наставни предмети на француски јазик во
државните училишта во Република Македонија
 Спроведен е Оглас за поднесување на предлог-проекти во рамки на Програмата за
партиципација на УНЕСКО за 2016-2017 година
 Спроведен е Конкурс за кофинансирање на билатерални проекти меѓу Република Македонија и
Република Словенија за периодот 2017-2018 година
 Спроведен е Конкурс за кофинансирање на билатерални проекти меѓу Република Македонија и
Република Австрија за периодот 2016 - 2017 година врз основа на кој е ќе се финансираат 13
билатерални проекти
 Во рамки на проектот “Комерцијализација на лабораториите за потребите на бизнис секторот“
во 2016 година акредитирани се 7 лаборатории и извршена е 1 реакредитација
 Спроведен Конкурс за поддршка – кофинансирање грантови за старт, спин оф трговски
друштва и иновации (На 02.06.2016 е распишан трет повик за 15 старт ап претпријатија во
износ од 450.000 евра. Одобрени се 4 проекти за финансирање и потпишани се договори со
корисниците. На 3 февруари 2017 година објавен е повик за финансиските инструменти за
старт ап и спин оф и за инструментот за комерцијализација за иновации во вкупен износ од
1.450.000 евра од кои 450.000 евра се планирани за 15 проекти за старт ап и спин оф
инструментот а 1.000.000 евра за инструментот за комерцијализација за иновации. Рокот за
аплицирање е 90 дена од денот на објавување, односно до 3 мај 2017.)

