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ЛИСТА НА КРАТЕНКИ
ДЗС

Државен завод за статистика

ЗОВ

Закон за образование на возрасни

КСР

Консалтинг за стратешки развој

МОН

Министерство за образование и наука

МСП

мали и средни претпријатија

МТСП

Министерство за труд и социјална политика

УСАИД

Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави

ЦОВ

Центар за образование на возрасни

ЦСОО

Центар за стручно образование и обука

ВОВЕД
Овој водич е изработен за
потребите на Проектот на УСАИД
за развој на деловниот екосистем.
Со него обезбедуваме алатка
за неговите корисници и ги
мотивираме да ги сертифицираат
своите полезни програми за
образование на возрасни. Притоа,
даваме придонес за олеснето
спроведување на прописите што
ја регулираат оваа материја во
Република Северна Македонија.
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ЗА ПРОГРАМАТА
Програмата за градење капацитети на локални
организации за поддршка на бизниси, што функционира
во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот
екосистем, ја спроведува Консалтингот за стратешки
развој (КСР). Преку програмата постојано зајакнуваме низа
организации за поддршка на бизниси од разни региони на
државата, градејќи ги нивните капацитети. Се реализираат
насочени обуки и менторски сесии во областите во кои е
утврдено дека постои потреба од нивно подобрување.
Организациите за поддршка на бизнисите се во
нашиот фокус, препознавајќи ја нивната клучна улога
во деловниот екосистем. Обезбедувајќи им поддршка
скроена по нивните потреби, го негуваме унапредувањето
на услугите што ги нудат на малите и на средните
претпријатија. Така придонесуваме за градење посилни
деловни односи меѓу малите и средните претпријатија
како корисници на услугите, како и организациите што
ги реализираат, што е пак од витално значење и кое во
иднина ќе доведе до континуиран и самоодржлив однос
според принципот „услуги за соодветен надомест“.
Активностите што ги спроведува Консалтинг за стратешки
развој во рамките на Проектот на УСАИД за развој на
деловниот екосистем се неодминлив дел од нашата
заложба во континуитет да работиме и да се стремиме да
создадеме услови за успешен демократски напредок на
луѓето и на заедниците.
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Добивавме многу прашања за
постапките за верификација на
програми за образование на возрасни.
Ни беше важно да излеземе во пресрет
на нашите корисници. Се надеваме дека
со овој водич ќе ставиме сè на едно
место и ќе ја олесниме работата и на
институциите и на корисниците.
Кристина Хаџи Василева,
Извршна директорка
Консалтинг за стратешки развој

1

ЗА ОВОЈ ВОДИЧ
Овој водич е изработен во рамките на Проектот
на УСАИД за развој на деловниот екосистем.
Тој има за цел да го олесни процесот и да
им помогне на сите организации коишто
имаат намера да верификуваат програма за
образование на возрасни во Република Северна
Македонија.
Имајте го при рака како ваш пријател/ка, кој/а е
одлично информиран/а за патеката низ постапките за:
А. Верификација на посебни програми за
образование на возрасни.; и
Б. Верификација на установите и институциите за
образование на возрасни.
Водичот ви ги прикажува чекорите и ве води постепено
за да ви помогне успешно да ги исполните сите
потребни критериуми- да извршите проверка, да ги

подготвите документите и успешно да ги верификувате
програмите преку коишто вашите корисници ќе се
здобијат со признаено знаење, што за нив ќе значи
развој на кариера и економска придобивка.

БЕЛЕШКА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА
Содржините на овој водич се креирани врз основа на:

1. Анализа на документите кои се однесуваат на
законската рамка и на рамката на политики за
образованиe на возрасни
За потребите на овој водич ги обезбедивме сите
достапни документи (стратешки документи, закони,
подзаконски акти, оперативни документи за
постапките и претходни прирачници) и темелно ја
анализиравме нивната содржина. Детална листа на
овие документи и извори може да најдете во Прилог
1- Референтна листа
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2. Согледување на практичната примена
Низ полуструктурирани интервјуа и низа дополнителни
консултации ја дефиниравме сликата за постапките
и дознавме детали од нејзината практична примена,
што ви ги пренесуваме. Интервјуата беа спроведени
со институции и со корисници, како и со организации
коишто успешно спровеле програми за образование
на возрасни. Тие ги споделија отворено сите сознанија
со нас, со цел оние кои го поседуваат овој водич да
можат полесно да се снајдат и однапред да ги имаат
одговорите. Покрај информациите за процедурите
и условите потребни за процесот на верификување
тие споделија и корисни информации за најчестите
предизвици со кои се соочуваат апликантите, како и
информации за тоа на што особено треба да обрнат
внимание. Воедно, им благодариме на поддршката во
изработувањето на водичот. Листата на организации
со чиишто осум претставници спроведовме интервјуа
и консултации можете да ја најдете во Прилог 2- Листа
на спроведени интервјуа.

Линк што води до документот што се напоменува,
или, пак, до извор со дополнителни информации.
Важен совет од корисниците од практиката.
Прочитајте го прво овој издвоен дел во текстот.
Информација поврзана со времето (траење на
постапката, релевантност на информацијата,
планирање на времето итн.).
Прашање кое често се поставува и негов одговор.
Листа на проверка. Штиклирајте како што вршите
проверка.
Важна напомена.

ТЕРМИНОЛОГИЈА И КРАТЕНКИ
ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО ВОДИЧОТ
Листата на кратенки е на страница бр. 5, веднаш по
содржината, а за да не го оптоваруваме текстот и тој
да биде полесен за читање користиме поедноставени
термини. Еве на што се мисли кога понекогаш се
споменува:

КАКО ДА ГО КОРИСТАМ
ОВОЈ ВОДИЧ?

4 организација - правно лице, установа или институција

Шематските прикази на постапките на наредните
страници визуелно ја прикажуваат патеката на постапките
и нејзините можни исходи. Потоа, последователно се
прикажани чекорите по кои се движите низ постапката.
Најдобро е да го прочитате водичот во целост, и потоа да
се осврнете на деловите од значење за чекорот во кој се
наоѓате.

возрасни
4 образование - образование на возрасни

Понекогаш за да се издвојат одредени информации
користиме знаци. Еве го нивното значење:
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што бара верификување

4 програма - посебна програма за образование на

Овој водич е завршен во март 2020. Доколку
текстот го читате подоцна, а особено ако
тоа е по 2023 (година во којашто завршува
временската рамка на Стратегијата за
образование на возрасни), обратете се до
Центарот за образование на возрасни (ЦОВ) за
да се информирате дали постојат измени.

2

ЗАКОНСКА
РЕГУЛАТИВА
И ПОЛИТИКИ
Постапките на верифицирање на образованието на
возрасни се регулирани со законите, политиките и
со актите, коишто ги наведуваме во ова поглавје.

Закон „Закон за образование на возрасни1“
Во доменот на образованието на возрасни, Законот ги
регулира и постапките за верификување на програми и
на институции за образование на возрасни и дава рамка
на нивното организирање. Дефинирајќи ги надлежностите
на институциите, Законот предвидува деталите да се
определат со подзаконски акти.
1

Закон за образование на возрасни, консолидиран текст
(„Службен весник“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014,
144/2014, 146/2015 и 30/2016)

Стратегија „Стратегија за образование на возрасни 2019
-2023“
Стратегијата укажува на важноста од воспоставувањето
на системот за верификација на институции и на
програми за неформално образование. Во согласност
со стратешките определби, подзаконските акти што ја
уредуваат оваа материја се изменети и дополнети и тие се
вградени во овој прирачник.
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ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Постапките се уредени со подзаконски акти. Нивната
содржина, но и практичната примена, е објаснета во
рамките на овој прирачник. Од важност за постапките се
следните акти:

Овој прирачник ви овозможува на
едноставен начин да ги следите
правилата што ги поставуваат овие
акти, без да мора да се задлабочувате
во нивната содржина. Дополнително,
презентираните информации содржат
совети од практиката и на тој начин ви
ја олеснуваат работата.

• Правилник за начинот на верификација на посебните
програми за образование на возрасни (последна
измена 2019)2
• Правилник за начинот на верификација на установите
и институциите за образование на возрасни (последна
измена 2016)3
• Правилник за стандардите, просторот, опремата и
кадарот на установите и институциите за образование
на возрасни (последна измена 2014)4
Кои институции се надлежни?

Во спроведувањето на постапките вие ќе бидете во контакт со „Центарот за образование на возрасни“
(www.cov.gov.mk) во кој се врши прием на барањата за верификација на програма и на институција. Во постапката
на одлучување имаат улога и други институции, како на пример Министерството за образование и наука.
•

Во постапките е побарано да приложите и документација од други институции - на пример Централниот
регистар, надлежниот санитарен инспекторат и сл.

Каде можам да ги најдам сите законски, подзаконски и други акти што се важни?
Сите документи од важност за постапката можете да ги најдете на интернет - страницата на ЦОВ „линк до документи“
•

Други извори на информации од институции се: Министерство за образование и наука, Централен регистар,
инспекторатите и сл.

Линковите од интернет-страниците на институциите и организациите каде што можете да најдете повеќе
информации се вклучени во Прилог 1 од овој водич.
2

Правилник за начинот на верификација на посебните
програми за образование на возрасни, „Службен весник“
бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 148/15, 30/16 и 64/18),
2019г., извор: ЦОВ

3

Правилник за начинот на верификација на установите и
институциите за образование на возрасни, „Службен весник”
бр.7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15 и 30/16 и 210/
2016г., извор: МОН, ЦОВ
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4

Правилник за стандардите, за просторот, опремата и
кадарот на установите и институциите за образование на
возрасни („Службен весник“ бр.7/08, 17/11, 51/11, 74/12 и
41/14), 2014г.,извор: МОН

3

ШТО ТРЕБА ДА
ЗНАМ ПРЕД ДА ГО
ЗАПОЧНАМ ПРОЦЕСОТ
НА ВЕРИФИКАЦИЈА?
Процесот на верификација на програмите за неформално
образование на возрасни се состои од две постапки:
А. Постапка за верификација на програмата.
Б. Постапка за верификација на установата/
институцијата.

Обете постапки се задолжителни: прво, треба да
поминете низ постапката А па потоа да поминете низ
постапката Б. Не можете да ја верификувате вашата
организација/институција доколку претходно не
сте ја верификувале програмата. Но, исто така, ако
имате верификувана програма, нема да можете да ја
реализирате формално (со признаен сертификат) доколку
не сте ја верификувале организацијата.
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4

ДАЛИ МОЖАМ
ДА ВЕРИФИКУВАМ
ПРОГРАМА?
ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ГИ ИСПОЛНУВАТЕ
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ПОДОБНОСТ

Програма за образование на возрасни можат да
верификуваат правни лица (институции, установи,
профитни и непрофитни организации), кои во
согласност со Националната класификација на дејност се
регистрирани за вршење дејност со шифра:

• 85.59. Друго образование кое не е спомнато на друго
место
Ова значи дека во вашите документи за регистрација
(решение од Централен регистар или тековна состојба)
потребно е да е наведена оваа шифра на дејност.

Што доколку ја немаме шифрата 85.59 ?
Доколку оваа шифра не се содржи во вашите документи за регистрација, можете да ја додадете преку пријава за
упис на промена кај субјект во трговскиот регистар или регистарот на други правни лица во Централниот регистар.
„образец ПП“ Постапката се врши во Централниот регистар и се разликува во зависност од типот на правното лице.
На пример: Доколку сте здружение или фондација, во тој случај за да ја промените шифрата на дејност ќе треба да
има измена и на Статутот (во делот во кој ги наведувате дејностите), бидејќи на тој начин Централниот регистар ќе
ја потврди измената. Ова значи дека ќе треба најпрво да ги спроведете внатрешните организациски процедури за
статутарни измени.
•
•

Доколку е потребно да ја додадете шифрата, имајте предвид дека ќе ви биде потребно време (во согласност со
вашите внатрешни процедури и постапката во Централниот регистар). Затоа, почнете веднаш.
Проверувајќи ја шифрата на дејност, проверете и дали имате документ од Централниот регистар, кој не е постар
од шест месеци. Во суштина се бара тоа.
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ
НА ПОСТАПКИТЕ
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А. ПОСТАПКА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ
ВЕРИФИКАЦИЈА
НА ПРОГРАМА
ПО ПРВ ПАТ

ПОТРЕБА ОД ИЗМЕНА НА
ВЕРИФИКУВАНА ПРОГРАМА

Потребни докумемнти:
 БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ПОСЕБНА ПРОГРАМА
 ПОСЕБНА ПРОГРАМА
 ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ
 УПЛАТНИЦА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
 БАРАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА ВЕЌЕ
ВЕРИФИКУВАНА ПРОГРАМА
 УПЛАТНИЦА

ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

Врз база на мислење од комисија

БАРЕЊЕТО Е
ОДОБРЕНО

БАРЕЊЕТО Е
ОДБИЕНО

ИМАТЕ
ПРАВО НА ЖАЛБА до
Државна комисија
за одлучување во
управна постапка

СЕ ПРЕМИНУВА НА ПОСТАПКА Б
ВЕРИФИКАЦИЈА
НА УСТАНОВА
И ИНСТИТУЦИЈА ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ
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ЦОВ БАРА ИЗМЕНИ
И ДОПОЛНУВАЊА

ПОДНЕСУВАТЕ
КОРИГИРАНА
ПРОГРАМА

Б. ПОСТАПКА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА УСТАНОВИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
НА ВОЗРАСНИ
ВЕРИФИКАЦИЈА НА УСТАНОВА И ИНСТИТУЦИЈА
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

Потребни докумемнти:
 ЕЛАБОРАТ НА УСТАНОВАТА ИЛИ
ИНСТИТУЦИЈАТА
 БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА
 СТАТУТ НА УСТАНОВАТА/ИНСТИТУЦИЈАТА
 РЕШЕНИЕ ОД САНИТАРЕН ИНСПЕКТОРАТ
 ДОГОВОРИ СО ОБУЧУВАЧИ, CV И
ДИПЛОМИ

 ДОКУМЕНТ ЗА СОПСТВЕНОСТ НА ПРОСТОР
ИЛИ ДОГОВОР ЗА ЗАКУП
 ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ
ОД ЦР
 РЕШЕНИЕ ЗА ВЕРИФИЦИРАНА ПРОГРАМА
ОД ЦОВ
 ВЕРИФИЦИРАНА ПРОГРАМА

ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ
Врз база на мислење од комисија

БАРЕЊЕТО Е
ОДОБРЕНО
ИЗВЕШТАЈОТ Е
НЕГАТИВЕН
ИМАТЕ
ПРАВО НА ЖАЛБА
до Државна
комисија за
одлучување во
управна постапка

МИНИСТЕРСТВО ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
- КОМИСИЈА - НЕПОСРЕДЕН
УВИД
(теренска проверка
доколку е потребно)

ДОКУМЕНТИТЕ НЕ СЕ
КОМПЛЕТНИ

ПОДНЕСУВАТЕ
КОМПЛЕТНИ
ДОКУМЕНТИ

ИЗВЕШТАЈОТ Е
ПОЗИТИВЕН
РЕШЕНИЕ ОД
МИНИСТЕРОТ
Институцијата
се запишува во
РЕГИСТАРОТ
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6

ПОДГОТОВКА НА
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА
ПОСТАПКАТА ЗА
ВЕРИФИКАЦИЈА НА
ПРОГРАМАТА
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ЧЕКОР 1:

ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМАТА:
МОДЕЛ ЗА ПОСЕБНА ПРОГРАМА
Во овој чекор:
4 Обмислете ја програмата
4 Пополнете образец: Модел на посебна програма

Законот за образование на возрасни (ЗОВ) дефинира
генерални области во кои треба да спаѓаат посебните
програми за образование на возрасни (програмите).
Направете проверка дали програмата што сакате да ја
верифицирате спаѓа во некоја од овие области што ги
наведува ЗОВ (член 18).
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

описменување на населението
мајчин јазик и странски јазици
преквалификација
доквалификација
претприемништво и менаџмент
информациско-комуникациски технологии
креативно изразување и учество во културни и
уметнички настани
зачувување и заштита на околината
посебни социјални вештини
активно граѓанство
основни познавања од науката и технологијата
други знаења, вештини и способности.

Покрај ова, во поширокото дефинирање во ЗОВ,
во подзаконскиот акт5 и практика, се укажува дека
5

Член 3 од Правилникот за начинот на верификација на посебните
програми за образование на возрасни, „Службен весник“ бр. 7/08,
17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 148/15, 30/16и 64/18
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верификуваните програми за образование на возрасни
треба да се надоврзуваат на националната рамка на
квалификации, т.е. да придонесат за оние коишто ќе се
образуваат и кои успешно ќе ја завршат програмата, да
се здобијат со знаења, вештини и/или ниво на клучни
компетенции прецизно определени со:
☐„Стандарди на занимања“, регистар на Центарот за
стручно образование на возрасни (ЦСОО)
☐„Стандарди на квалификации“ кои се содржат во
самите занимања на повеќе нивоа.
Затоа направете проверка дали програмата што сакате
да ја верификувате е поврзана со некој од стандардите на
занимања и квалификации во регистарот погоре. Доколку
тоа не е случај, можете да поднесете иницијатива за развој
на стандард на занимање или квалификација преку
постапки што ги води Центарот за стручно образование на
возрасни „ЦСОО“
Посебните програми за образование на возрасни не
може да се верификуваат доколку здобивањето со
квалификацијата (или со дел од квалификацијата) е
пропишано со други закони (на пример со Законот за
високо образование).
Уште при креирањето на програмата и/или кога
одлучувате дали постојна образовна програма
сакате да ја верификувате, посоветувајте се со ЦОВ во
врска со законските и техничките аспекти на областа
во којашто спаѓа програмата. Тие се отворени за
директни консултации за оваа намена.
Тел: +389 2 3220 808

Програмата е документ што треба да ги содржи
сите детали за нејзината содржина и за начинот на
изведување, усогласени со „Методологијата за развој на
програми за образование на возрасни“. Квалитетната
програма значи и осигурување на нејзиното успешно
изведување во практика. Следете ги советите и насоките
за структурата подолу.

Топ 5
совети

1. Дефинирањето и пишувањето на програмата
е стручна работа. Доколку во организацијата
немате стручен кадар, обратете се за помош,
ангажирајте професионалци итн.
2. Важно е програмата да е во согласност со
мисијата на организацијата и со долгорочните
планови. На тој начин ќе осигурате дека сте
дефинирале квалитетен организациски
производ, што понатаму ќе се надградува.
3. Програмата не ја темелете на ваши
претпоставки, туку на реални потреби на
потенцијалните учесници и на пазарот на
трудот, што ќе ги вградите во креирањето
на описот. Важно е програмата да се
приспособи на возраста, на претходното
здобиено образование, знаење, вештини и на
способностите на возрасни.
4. Однапред проверете го интересот на
учесниците за програмата. Постојат случаи
кога верификувани програми воопшто не се
спроведуваат.
5. Квалитетот на програмата е многу важен
за исходот од постапката за верификација
Најчестите забелешки на комисијата се
поврзани со програмата.

Кои други критериуми треба да ги исполнува
програмата?

Што треба да содржи описот на програмата?

Формално, кој ја донесува програмата?

Во согласност со ЗОВ (член 19), програмата треба
да ги содржи следниве структурни делови и
информации:

•

• назив на програмата,
• знаења, вештини и способности кои се
стекнуваат со завршувањето на програмата,
• услови за запишување, напредување и
завршување на програмата,
• траење на програмата и облиците за
изведување,
• кадровски, дидактички, просторни и други услови
за изведување на програмата и
• начин на оценувањее на програмата и
постигнатите резултати од учењето.
Извор: ЗОВ (член 19)

Извор: ЗОВ

При пишувањето на програмата корисно е од
почеток да ги земете предвид критериумите
според кои таа ќе биде предмет на оценување
од комисијата за верификација. Тоа се следните
критериуми:
•
•

•

•

да води до резултати кои ќе бидат во функција
на оспособување на возрасни за работа и за
различни социјални активности;
учесниците да се стекнат со сертификат, кој се
добива по успешно завршување на процесот
на оценување на знаењата, вештините и
компетенциите на учесникот во програмата;
за програмите за описменување, странски
јазици и информациско-комуникациски
технологии да бидат користени меѓународни
референци; и
други критериуми поврзани со специфичноста
на доставената програма, определени од
страна на Центарот.

Извор: Правилник за верификација на посебни програми
за образование на возрасни, 2018

Програмата ја развива и формално ја
донесува организацијата, а институциите ја
верификуваат.

Совет: Сите овие структурни делови се важни
при оценувањето на програмата и при носењето
одлука дали таа ќе биде верификувана.
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На кој начин може да се изведува програмата?
•

•

Програмата може да се изведува преку:
редовна настава, консултативно-инструктивна
настава, дописно-консултативна настава,
отворена настава, теленастава, настава на
далечина, мултимедиски и на друг соодветен
начин*.
Програмата може да има и модулирана
структура**.

Извор: ЗОВ (член 20)
* Повеќе за методите на изведување прочитајте во
„Методологијата за развој на програми за образование
на возрасни“ стр. 46-48
*Модулираната структура претставува логичен след на
програмата во посебни тематски целини, кои се поврзани.

Кој ја спроведува програмата?
•
•

•
•

Програмите ги реализираат наставници,
професори, инструктори за практична настава
и стручни соработници.
Овој кадар треба да се здобие со посебна
подготовка за работа со возрасни, која се
организира во Центарот за образование на
возрасни, како и во соодветни установи и
институции.
Кадарот има право и обврска на постојано
стручно усовршување, како и усовршување за
работа со возрасни.
Во програмата се наведува видот на кадарот
кој може да ја реализира програмата.

Извор: ЗОВ (член 21)

Напомена: Кадарот треба да исполнува и
дополнителни стандарди, што е важно во фазата
на верификација на организацијата. Погледнете
го тој дел на прирачникот на стр. 38, во кој се
наведени специфичните критериуми за оние што ја
изведуваат теоретската и практичната настава.

Каде можам да најдам дополнителни
информации што ќе ми бидат од помош во
креирањето на програмата?
Потребно е да ја следите „Методологијата
за развој на програми за образование на
возрасни“. Таа е дефинирана на полезен и
јасен начин. Дополнително, официјално барање
е да ја користите во развојот на програмата
и тоа го потврдувате во модулот (урнекот) во
којшто пополнувате податоци за програмата.
Методологијата дава и полезни упатства за
пополнување на моделот.
Дали постои посебен урнек, структура или
формат што треба да се следи?
Да. Програмата ја поднесувате во образец за
Програма за образование на возрасни, што
разговорно се нарекува модел за посебна
програма. Официјалниот образец е прикажан на
стр. 22. Документот е достапен за користење на
„овој линк“ во Ворд.

Во врска со програмата полезно е
да се консултирате со Центарот за
образование на возрасни. Таму ги
имаат сите информации од претходни
програми и искуства, како и спецификите
поврзани со тематиката. Ова може да ви
послужи за дефинирање на деталите и
за обезбедување соодветен квалитет и
исполнување на стандардите.
Јавете се во ЦОВ и побарајте
консултација.

Тел: +389 2 3220 808
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Образец 1

Назив на установата / институцијата за образование на возрасни

Програма за образование на возрасни

Назив на програмата за образование на возрасни

, 20

година

Верификација на образование на возрасни | 22

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОСЕБНАТА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ
1.

Назив на програмата за образование на
возрасни

2.

Сектор

Одберете сектор од 16-те што се дел од стуктурата
на „Стандардите на занимања“
Полезни ресурси за пополнување на образецот:

3.

Поврзани стандард(и) на занимања

4.

Код на национално занимање*

„Водич за класифицирање и кодирање на
стандардите на занимања“, ЦСОО, 2017
„Стандарди на занимања“, ЦСОО, тековно

5.

6.

7.

Ниво на квалификација
според НРК*

Број на кредити

„Националната класификација на занимањата“,
ДЗС, 2015
„Методологијата за развој на програми за
образование на возрасни“, стр. 50-71 дава
упатство за секое поле со посочување на
методологијата. За број на кредити видете стр. 53
во истиот документ

Вкупен број на часови на учење
(теорија и пракса)

8.

Критериуми за упис на учесникот во
програмата

9.

Вид на јавна исправа која ја стекнува
учесникот

На пример: свидетелство, уверение, сертификат

* Овие полиња треба да се пополнат (доколку е можно), а задолжително ќе се пополнуваат откако ќе се воспостави кодниот систем на националните
занимања.
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II. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА УСТАНОВАТА / ИНСТИТУЦИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА
ВОЗРАСНИ
1

Назив на установата / институцијата за образование на возрасни

2

Име и презиме на Менаџерот на установата / институцијата за
образование на возрасни
Податоци за контакт
Адреса

3
Телефонски број:
Е-маил:
4

Име и презиме на програмскиот координатор
Податоци за контакт
Назив на програма:

5
Телефонски број:
Е-маил:
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III. ОПИС, МОДУЛИ, МОДУЛАРНИ ЕДИНИЦИ, РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО, РЕСУРСИ

ЗА ПРОГРАМАТА
1.

Опис на програмата

2.

Максимален број на учесници по
група

3.

План на програмата

Бр.

Модули

1.

Модул 1

2.

Модул 2

Број на часови теоретска
настава

Број на часови практична
настава

Вкупно часови
Вкупно (вкупно часови теоретска и практична настава)
4.

План за учење (Модули / Модуларни единици / резултати од учењето / Критериуми за оценување)
Часови со теоретска настава

Модул 1
Модуларна единица

Часови со практична настава
Резултати од учењето

Критериуми за оценување

1

444
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2

Часови со теоретска настава

Модул 2:
Модуларна единица

Часови со практична настава
Резултати од учењето

Критериуми за оценување

1

2
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Форми на спроведување на процесот на настава и учење
5.
Форми на спроведување

Модул 1

Модул 2

Модул 3

Модул 4

Настава во училница/кабинет
Практична настава
Комбинирано учење
Е-учење
Настава на далечина
6.

Методи на настава и учење

Метод
Предавање
Дискусии во група
Набљудување
Истражување/Откривање
Учење преку симулации
Учење насочено кон решавање на проблеми
Практична настава во училница/кабинет
Обука на работното место
Индивидуална настава
Самонасочено учење
Посети/Студиски патувања
Друго (ве молиме наведете)
7.

Ресурси / опрема за настава и учење

8.

Наставен кадар

Се наведува бројот, но по можност и
информации за компетенциите. Внимавајте и
имајте ги предвид критериумите за кадарот на
стр.39 во овој водич (постапка Б).

444
27 | Верификација на образование на возрасни

444
9.

Место на спроведување

10.

Методи и инструменти за оценување (есеи/
писмени работи, проекти, практична работа,
презентации, испитни прашања, изведби,
портфолија на работа, учење преку работа,
завршен испит и др.)

11.

Клучни компетенции

12.

Проодност од програмата во рамките на
образованието*

Теоретска настава:
Практична настава:

Овој дел дава информација дали програмата
овозможува вертикална и/или хоризонтална
проодност во формалниот образовен систем.
Повеќе види: „Методологијата за развој на
програми за образование на возрасни“.

Само евалуација / интерна евалуација
Алатки / Методи (прашалници, дискусии,
извештаи за имплементираната евалуација)
13.

Временска рамка на само-евалуацијата
Последователни мерки спроведени при
последната само-евалуација / Направени
измени по последната само-евалуација

14.

Датум на поднесување:
Јас, долу потпишаниот (менаџер)
•
•

15.

Изјава
•
•

16.

ја потврдувам точноста на информациите содржани во образецот;
потврдувам дека образецот е пополнет во согласност со
Методологијата за верификација на посебни програми за
образование на возрасни;
потврдувам дека сите потребни услови за спроведување на
програмата се исполнети;
се согласувам да се врши мониторинг на спроведувањето на
програмата од надлежните институции.

Потпис на Менаџерот и печат на
организацијата / институцијата за
образование на возрасни
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IV. ОДОБРУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

ОД ЈУ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ – СКОПЈЕ

Овој дел го пополнуваат институциите по одобрувањето,
со цел да ја имате програмата како формален документ.

Посебната програма за образование на возрасни
беше одобрена со решение бр.

од

година.

V. ОДОБРУВАЊЕ ОД ИНСТИТУЦИЈАТА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА

Институцијата
беше одобрена со Решение бр.
од
образование и наука за имплементација на Посебната програма
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година од страна на Министерството за
.

ЧЕКОР 2:

ПОПОЛНУВАЊЕ ОБРАЗЕЦ: БАРАЊЕ
Штом вашата програма е подготвена, пополнете
го следниот образец – барање. Низ полињата ги
пренесуваме советите за пополнување.

БАРАЊЕ/ KËRKESË
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ПОСЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ/
PËR VERIFIKIMIN E PROGRAMIT TË POSAÇËM PËR ARSIMIN E TË RRITURVE
Податоци за установата/институцијата
Të dhëna për Ndërrmarjen/Institucionin
Назив/Emri

Број на лиценца/ Numri i licencës

Ако не ви е првпат да ја верификувате оваа
програма, додадете го бројот на претходните
решенија за верификација на програмата и
верификација на организацијата.

Адреса/ Adresa
Телефонски број/ Numri i telefonit
Адреса на е-пошта/ E – mail adresa:
Дејност на установата/институцијата Veprimtaria e
ndërrmarjes/institucionit

Наведете ја и шифрата 85.59

Број на вработени во институцијата/ Numri i të
punësuarve në institucion

Верификација на образование на возрасни | 30

Податоци за програмата/ Të dhënat për programin
Назив на програмата/ Emri i programit

Кратко резиме на програмата

Други установи/ институции кои ја користат
Ndërrmarje/Institucione të tjera që e shfrytëzojnë
Број на обучувачи/ Numri i trajnuesve

Јас долунаведениот, потврдувам дека:/ Unë i poshtëshënuari vërtetoj se:
1.

Програмата што ја поднесувам води до стекнување на стручни квалификации, согласно Правилникот за начинот
на верификација на посебните програми за образование на возрасни/ Programi që e parashtroj çon deri në arritjen e
kualifikimeve profesionale, në përputhje me Rregulloren për Mënyrën e Verifikimit e Programeve të Posaçme për Arsimimin e të
Rriturve

2.

Програмата е изготвена согласно Моделот на посебна програма за образование на возрасни Programi është përpiluar në
përputhje me Modelin për Programin e Posaçëm për Arsimimin e të Rriturve /

3.

Во прилог на барањево ги поднесувам следниве документи:
• документ за регистрирана дејност - образование на возрасни
• програмата во три копии
• уплатница за извршена уплата на надомест за верификација на посебната програма на сметка на Центарот,
согласно Ценовникот за верификација на посебните програми за образование на возрасни
Në shtojcë të kërkesës i paraqes dokumentet në vijim:
• dokument për regjistrimin e veprimtarisë – arsimim për të rritur
• program në tri kopje
• fletëpagesë për pagesën e shlyer për verifikimin e programeve të posaçme për arsimimin e të rriturve

Датум / Data:								Барател / Kërkuesi:
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(име, презиме, потпис и печат)
(emri, mbiemri, nënshkrimi dhe vula)

ЧЕКОР 3:

Во овој чекор:
4 Извршете уплата
Уплатата се врши на налог ПП 50. Бидејќи од банката ќе
добиете еден оригинален примерок, направете си копија
за ваши потреби. Се уплаќаат 10.000 ден.

ЈУ Центар за образование на возрасните Скопје
НБРМ

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5
1 0 0 0 0

Уплата за верификација на посебни
програми за образование на возрасни

1 6 0 0 1 6 1 4 2 5 7 8 7
7 2 3 1 1 9

0 0

1 9

3 3
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ЧЕКОР 4:

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА
ДО ЦОВ
Во овој чекор:
4 Проверете ги документите и поднесете ги до ЦОВ

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА
Пред доставувањето на документите направете завршна
проверка.
☐ Барање за верификација на посебна програма
• Еден оригинален примерок со печат и потпис ☐
☐ Документ за регистрирана дејност – образование на
возрасни (барањето за издавање на овој документ од
Централниот регистар можете да го најдете на овој
„линк“)
Овој документ да не е постар од шест месеци ☐
☐ Посебната програма изработена во согласност со
членот 19 од Законот за образование на возрасни во
образецот – Модул за посебна програма
• Вклучени се три копии☐
☐ Уплатница за извршена уплата на надомест за
верификација на посебната програма на сметка
на Центарот, во согласност со ценовникот за
верификација на посебните програми за образование
на возрасни, кој е утврден од Управниот одбор на
Центарот.
• Вклучен е уплатен вирман ПП50, според насоките на
стр.32 ☐
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За ваша документација и евиденција
☐ Изработивте ваш примерок и/или копија од поднесокот
Каде се поднесуваат документите?
Документите се поднесуваат во Центарот за
образование на возрасни (ЦОВ),
ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје.
ЦОВ се наоѓа во строгиот центар на градот,
во близина на автобуската постојка „Рекорд“,
во зградата во која се наоѓа и Стопанската
комора на Македонија (СКМ).

ПОСТАПКА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ И МОЖНИ ИСХОДИ
Кој одлучува во постапката?
Верификацијата на посебните програми за
образование на возрасни ја врши ЦОВ, по
претходно доставено мислење на Комисијата
за верификација на посебни програми за
образование на возрасни, што самата ја
формира.
Комисијата за верификација е составена од
три члена: еден член од Центарот и два члена
(стручни лица) од областа на поднесената
програма за верификација, избрани по
пат на јавен оглас и избор во согласност со
критериумите. Претседател на Комисијата е
членот од ЦОВ.
Извор: ЗОВ (член 21-б)

444

444
Кои се можните исходи од постапката?
ЦОВ, по претходно прибавено мислење од Комисијата може да:
Ја одобри програмата: Во овој случај се издава
решение, по што преминувате на постапка за
верификација на вашата организација.
Важноста на решението е три години и потоа
постапката се обновува.
Да бара измени и дополнување:
Можно е да ви биде побарано дополнување на
документацијата (доколку нешто сте испуштиле). Потребните документи што не сте ги вклучиле, дополнително треба да ги доставите во
рок од три дена од денот на приемот на писменото известување од ЦОВ.
Во практика се случува некои од доку
ментитите да недостасуваат. Дополнувањето
на барањето значи и одолговлекување на
постапката. Затоа внимавајте и користете ја
листата за проверка на стр. 33.
Доколку комисијата има забелешки за содржината на програмата ќе ви биде побарана
нејзина корекција. Коригираната програма
треба да ја доставите најдоцна во рок од десет
дена до ЦОВ.
Да ја одбие програмата:
Во овој случај ЦОВ ќе ви достави писмено образложение за причините за одбивање на верификација на посебната програма.
Против донесеното решение имате право на
жалба во рок од 15 дена до Државната комисија за одлучување во управна постапка, а
во согласност со управната постапка. Повеќе
информации за управната постапка може да
најдете на следниот „линк“6.
6

Насоки за примена на Законот за општата управна постапка во
водењето на постапките до донесувањето на управните акти, Public
administration reform assistance and strengthening the capacities
of MISA, 2018. Извор: Министерство за информатичко општество и
администрација.

ПОТРЕБА ОД ИЗМЕНА НА ПОСТАПКАТА
Доколку во текот на спроведувањето на програмата
имате потреба од нејзина измена (на пример бројот на
учесници, времетраењето, местото на изведување и сл.),
барањето што се применува во оваа постапка може да
се најде на следниот „линк“. Во овој случај нема потреба
повторно да преминувате на постапка Б.
ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПОСТАПКАТА
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
КОГА МОЖАМ ДА ЈА ВЕРИФИЦИРАМ ОРГАНИЗАЦИЈАТА?
По завршувањето на постапката за верификација на
програмата, ја верифицирате вашата организација за да
ја спроведете програмата. Оваа постапка не може да ја
започнете без да ја завршите првата.
Решението за верификација на посебната
програма за образование на возрасни се
издава за времетраење од три години.
Внимавајте на времето. Без верификувана
институција не можете да ја спроведувате
програмата. Дополнително, решението за
верификација на организацијата се повикува
на траењето (валидноста) на решението за
верификација на програмата.
Додека трае постапката за програмата,
вие веќе подготвувајте ги документите за
верификација на институцијата. На тој начин
ќе обезбедите да не ви се скрати многу од
времето во кое можете да ја спроведете
програмата. Штом добиете позитивно
решение за програмата, веднаш поднесете го
барањето за верификација на организацијата.
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ПОДГОТОВКА НА
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА
ПОСТАПКАТА ЗА
ВЕРИФИКАЦИЈА НА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА
КОГА МОЖАМ ДА
ЈА ВЕРИФИКУВАМ
ОРГАНИЗАЦИЈАТА?
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ЧЕКОР 1:

ЧЕКОР 2:

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ГИ ИСПОЛНУВАТЕ
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ПОДОБНОСТ?

НАПРАВЕТЕ ЕЛАБОРАТ НА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Во овој чекор:
4 Осигурајте се дека имате верификувана програма

Во овој чекор:
4 Прибавете ги сите потребни податоци за вашата
организација
4 Изработете елаборат

Оваа постапка може да ја започнете само доколку
сте организација што добила позитивно решение од
верификација на програмата. Погледнете ja стрaна 13 од
овој прирачник.
Верификуваните програми за образование на возрасни
можат да ги спроведуваат институции, установи,
профитни правни лица, непрофитни организации итн.,
коишто ќе бидат верификувани со што ќе се потврди
дека исполнуваат одредени услови и стандарди.
Во понатамошниот текст ќе го користиме терминот
организација за пошироко да ги опфатиме сите правни
лица. Официјално се користи терминот институција и
установа.
Дали можам да поднесам барање за
верификација на организацијата за повеќе
програми наеднаш?
Установата или институцијата во едно
барање за верификација може да достави
документација за реализирање на најмногу
две посебни програми од иста струка/област.
Доколку се работи за посебни програми
од различна струка/област се доставуваат
посебни барања за верификација, одделно за
секоја струка/област.

Кон барањето за верификација на организацијата
потребно е да доставите елаборат. Тој документ треба да
ги содржи информациите наведени подолу. Најдобро е
најпрво да ги прибавите сите потребни информации и, по
листата подолу, да проверите дали елаборатот содржи сè
од наведеното.
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Извор: Правилник7 (член 4)
7

Правилник за начинот на верификација на установите и
институциите за образование на возрасни, „Службен весник“
2010/2016
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☐

визија на установата или институцијата
мисија на установата или институцијата
профил на установата или институцијата
примарна цел на образовната дејност на установата
или институцијата
специфични цели и начин на нивно постигнување
обврски на установата или институцијата и на
наставниците/обучувачите во постигнување на целите.
(На пример- поделба на улогите и задачите).
вид и број на програми кои се спроведувале во
установата или институцијата
вид и број на програми за образование на возрасни
кои се спроведуваат во установата или институцијата
наставен кадар (постојано и хонорарно вработени)
организација на наставата за образование на
возрасни
просторно-технички услови и опрема за реализација
на програмите за образование на возрасни

☐ исполнетост на законските регулативи за
спроведување на образование на возрасни
☐ органи на установата или институцијата за
образование на возрасни (со внатрешна организација)
Дали има посебен пропишан образец, урнек или
структура за елаборатот?
Нема пропишан образец или урнек. Она што е важно
е да ги опфатите сите побарани информации
од листата погоре, бидејќи тие се побарани во
подзаконскиот акт за оваа постапка. Даваме
препорака за секоја точка од листата да имате
одделно заглавие во елаборатот, со цел да го
олесните следењето од страна на Комисијата.
Дали самата организација може да си го подготви
елаборатот?
Да, овој документ може да го изработи самата
организација и тоа е и препорака.

Топ 5
совети

1. Информации за подготовката на елаборатот
може да прибавите од претходни слични
документи како: референтни листи, финансиски
извештаи, програмски документи и сл.
Внимавајте сите изнесени податоци да се точни
и подложни на проверка.
2. Особено внимание се обрнува на начинот
на којшто се дефинирани целите. Полезен
документ што треба да го имате предвид е
“Методологијата за развој на програми за
образование на возрасни“.
3. Во делот на исполнетост на законските услови,
полезно е да се осврнете на конкретни членови.
Дополнително, имајќи ја предвид спецификата
на програмата, веќе ќе знаете кои од законските
прописи се за вас важни.
4. При изработката на елаборатот потребно
е да вклучите информација преку која
ќе ја прикажете вашата усогласеност со
„Правилникот за стандардите за просторот,
опремата и кадарот на установите и
институциите за образование на возрасни“.
5. Консултирајте се со стручни лица, колеги
и консултанти, коишто работеле на овие
постапки. Проверката „од страна“ ќе обезбеди
информациите да се полесно разбирливи.
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ЧЕКОР 3:

ПРИБАВЕТЕ ГИ ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ
– ВАШИОТ ПЛАН
Овој преглед ќе ви даде насоки за сите документи што
треба да ги вклучите кон барањето за верификација на
организацијата и нивната усогласеност со стандардите и
критериумите што се бара да ги исполните. Направете си
проверка што имате а што не, и потоа прибавувајте ги сите
документи што ви недостасуваат. Ставете си и белешки за
усогласеноста, како и внатрешни рокови и задачи. Оваа
алатка е вашиот план за исполнување на барањата и
прибирање на документите.

Документ

Примена
Дали треба да
го поднесеме
документот?

Насока

Елаборат

ДА

види страници 37 и 38

Барање

ДА

Статут

ДА

види страници 42-45
Приложете копија од Статутот на вашата
организација.

Решение за
верифицирана програма
од ЦОВ

ДА

Приложете го решението.

Доказ за регистрирана
дејност

ДА

Документ од Централен регистар од којшто може
да се види шифрата на дејност.
Внимавајте документот да не е постар од шест
месеци.

Верификуваната
програма за образование
на возрасни

ДА

Поднесете ја верификуваната програма.

Договори со лицата кои
се ангажираат за да ја
одржуваат/ спроведуваат
програмата

Доколку
ангажирате лица

Направете проверка
ИМАМЕ / НЕМАМЕ
Наведете белешка за
усогласеноста

Задача
Интерен рок
Одговорно
лице

За вработените нема потреба да се приложат
договорите, но за ангажираните е потребно.
Приложете договор за вршење услуга меѓу
вашата организација и вршителот на услугата во
кој се дефинирани обврските и одговорностите,
како и условите за работа.

444
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444

Кратки биографии и
дипломи на лицата
кои ќе ја спроведуваат
програмата

ДА

Потребно е да приложите копиии од дипломи за
завршено соодветно образование (на формален
или на неформален начин) за соодветната
програма и CV за секое лице (ангажирано или
вработено). Во овој дел е важно кадарот што ќе ја
спроведува програмата да ги исполнува следните
критериуми.
За кадарот што го изведува теоретскиот дел од
програмата:
• да има високо образование од соодветна
област;
• да има завршено обука за обучувачи
за работа со возрасни (станува збор за
сертифицирани обуки за кои може да
се обратите до ЦОВ, како и до соодветни
установи и институции).
! Внимавајте. Доколку вашите обучувачи не ги
исполнуваат овие критериуми ќе биде потребно
време за да поминат ваква обука.
Затоа со
планирањето на кадарот бидете прецизни и во
постапката А;
Кадарот којшто го изведува практичниот дел
од програмата, треба да ги исполнува следните
услови:
• да има завршено најмалку соодветно средно
образование и да има најмалку три години
работно искуство од соодветната област;
• да има завршено средно образование и пет
години работно искуство од соодветната
област;
• да има завршено средно образование, да
има завршено обука од соодветна област и
три години работно искуство од соодветната
област;
• да има завршено испит за мајстор и да има
завршено обука за обучувачи за работа со
возрасни.
На пример: Практична настава за фризери ќе
може да врши лице коешто задоволува еден од
следниве профили:
• завршено средно стручно училиште за
фризери и три години работно искуство како
фризер/ка;
• завршено средно училиште од друга област
(на пример општа гимназија) и има пет години
работно искуство како фризер/ка;
• завршено средно училиште од друга област,
обука за фризери и три години работно
искуство како фризер/ка;
• има испит за мајстор (фризер) и обука за
обучувачи за работа со возрасни.

444
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444
Решение од соодветни
институции за
задоволување на
минималните
санитарно – хигиенски
услови на просторот
во кој се реализира
образованието на
возрасни
Решение од соодветни
институции за
задоволување на
условите за хемиско технолошка заштита
на учесниците во
обуката за просторот
во кој се реализира
образованието на
возрасни

ДА

Решението го изработува санитарниот
инспекторат. На овие „контакти“ проверете кој
инспекторат е надлежен според вашата локација.
Внимавајте. Ова решение има рок на важење. Ако
го имате, проверете.
Планирајте дополнителен трошок по потреба.

ДА

Во согласност со Законот за безбедност и здравје
при работа потребен е елаборат. За таа намена
постојат одобрени даватели на услуги.
На овој ј „линк“ од Македонското здружение за
заштита при работа можете да се информирате
поподробно.
Планирајте дополнителен трошок по потреба.

Документ со кој се
потврдува сопственоста
на просторот во којшто ќе
ја изведувате теоретската
настава

Доколку го
поседувате
просторот

Поднесете имотен лист доколку просторот е во
сопственост на организацијата.

Договор за изнајмување
за простор за
теоретскиот дел

Доколку
изнајмувате
простор

Поднесете договор за закуп.

Листа на поважната
опрема и нејзина
моментна вредност

ДА

Внимавајте на усогласеност со стандардите од
„Правилникот за стандардите за просторот,
опремата и кадарот на установите и
институциите за образование на возрасни“.

Дали е потребна уплата?
Не, за оваа постапка не се плаќа надомест.
Сепак, имајте во предвид дека прибавувањето
и/или обновата на другите документи подлежи
на трошок. Предвидете ги и тие трошоци.
Имајте предвид дека некои од документите
подлежат на други постапки со институции
и лица што ќе треба да ги ангажирате. Затоа,
добро планирајте го времето и, уште во
фазата на финализирањето на програмата,
подготвувајте ја потребната документација.
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ЧЕКОР 4:

ПОПОЛНЕТЕ ГО БАРАЊЕТО
Во овој чекор:
4 Пополнете образец: барање
Штом сите информации и документи се прибрани,
пополнете го следниот образец – Барање

Барање за верификација на установа или институција за образование на возрасни
Kërkesë për verifikimin e ndërrmarjes ose institucionit për arsimin e të rriturve
_________________________________________________________________
(назив на установата или институцијата)
(emri i ndërrmarjes ose institucionit)

за посебната програма/ për programin e posaçëm
___________________________________________________________
(име на програмата) / (emri i programit)

1

2

Назив на установата или институцијата за образование на возрасни
Emri i ndërrmarjes ose institucionit për arsimin e të rriturve
Телефонски број:
Е – маил адреса:
Општина:
Numri i telefonit:
E-mail adresa:
Komuna:

3

Статус (вид на установата или институцијата: државна, јавна, приватна,
невладина или сл.)
Statusi (lloji ndërrmarjes ose institucionit): shtetëror, publik, privat, joqeveritar ose
i ngjashëm)

4

Број на учесници во образование на возрасни (годишно)
Numri i pjesëmarrësve në arsimin e të rriturve (në vit)

Потребно е да
наведете исти
податоци како во
верификуваната
програма.
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5

Број на постојано вработени
наставници/обучувачи:
- број на хонорарно ангажирани наставници/обучувачи
- број на стручни соработници
- број на административно – финансиски работници
- број на одржувачи на хигиена
- број на други работници
• за наставници/обучувачи се приложува копија од свидителство/
диплома за завршено соодветно образование на формален или
неформален начин за соодветната програма и CV за секое лице:
• потребно е да се приложи договор за вршење на услуга помеѓу
установата или институцијата за возрасни и вршителот на услугата
во која се дефинирани обврските и одговорностите, како и условите
за работа (доколку установата или институцијата на услуги не
располага со кадар).
Numri i punonjësve të përhershëm
mësues / trajnues:
- numri i mësuesve / trajnuesve të angazhuar me honorar
- numri i bashkëpunëtorëve profesionalë
- numri i punonjësve administrativ-financiarë
- numri i mirëmbajtësve të higjienës
- numri i punonjësve të tjerë
• Për mësuesit / trajnuesit, një kopje e çertifikatës / diplomës për arsimin e
përfunduar është e bashkëngjitur në mënyrë formale ose joformale për
programin përkatës dhe CV për secilin person:
• Nevojitet paraqitja e një kontrate për ofrimin e shërbimit ndërmjet
ndërrmarjes ose institucionit për të rriturit dhe kryerësit të shërbimeve
që përcakton detyrimet dhe përgjegjësitë, si dhe kushtet e punës (nëse
ndërrmarja ose institucioni nuk ka personel)

6

Основач на установата или институцијата за образование на возрасни:
- назив на основачот
- седиште
- број и датум на актот на основање
Themelues i ndërrmarjes ose institucionit për arsimimin e të rriturve:
- emri i themeluesit
- selia
- numri dhe data e aktit të themelimit
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7

8

Простор за вршење на дејноста:
- вкупна површина (во m2)
- вкупен број на училници, кабинети, други простории
• да се наведе и опише просторот одделно за теоретската и
практичната настава;
• да се приложи решение од соодветни институции за задоволување
на минималните санитарно – хигиенски услови на просторот во кој
се реализира образованието на возрасни;
• да се приложи решение од соодветни институции за задоволување
на условите за хемискотехнолошка заштита на учесниците во
обуката за просторот во кој се реализира образованието на
возрасни;
• да се приложи документ со кој се потврдува сопственоста на
објектот, или договор за изнајмување за теоретскиот дел, доколку
изведувачот (понудувачот) на услуги нема свој простор;
• доколку изведувачот на услуги нема свој простор за изведување на
практичната настава и испитите, потребно е да приложи договор со
соодветни фирми за изведување на практична настава, соодветни
на верификационата програма;
Hapësira për kryerjen e veprimtarisë:
- sipërfaqja totale (nëm2)
- numri i përgjithshëm i klasave, kabineteve, ambienteve të tjera
• të shënojë dhe të përshkruajë hapësirën veçmas për mësimdhënie
teorike dhe praktike;
• të dorëzojë vendim nga institucionet përkatëse për përmbushjen e
kushteve minimale sanitare dhe higjienike në hapësirën ku realizohet
arsimi i të rriturve;
• të dorëzojë vendim nga institucionet përkatëse për përmbushjen e
kushteve minimale për mbrojtjen teknologjike- kimike e pjesëmarrësve
në trajnimin për hapësirën në të cilën realizohet arsimi i të rriturve;
• të dorëzojë dokument që vërteton pronësinë e objektit ose kontratë
qiraje për pjesën teorike nëse kontraktuesi (dhënësi i shërbimit) nuk ka
hapësirë të veten;
• nëse dhënësi i shërbimeve nuk ka hapësirën e vet për kryerjen e
provimeve dhe mësimit praktik, është e nevojshme të paraqitet
marrëveshje me firmat përkatëse për kryerjen e orëve praktike të
përshtatshme për programin e verifikuar;
Опрема:
- краток опис на поважната опрема (се доставува листа на поважната
опрема и нејзина моментална вредност)
Pajisjet:
- përshkrim i shkurtër i pajisjeve më të rëndësishme (një listë e pajisjeve më të
rëndësishme dhe vlera e saj momentale
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Јас долупотпишаниот
ја потврдувам точноста на информациите
содржани во формуларот и елаборатот
потврдувам дека се
исполнети сите потребни стандарди и услови за
спроведување на програмата
Изјава од раководно лице

9

се согласувам да се врши непосреден увид во
работењето на установата или институцијата

Deklaratë e personit udhëheqës
Unë i poshtëshënuari:
e konfirmoj saktësinë e informacionit që përmban
formulari dhe elaborati
e konfirmoj se janë përmbushur të gjitha
standardet dhe kushtet e nevojshme për zbatimin
e programit
Pajtohem të bëhet shqyrtim i drejtpërdrejtë i
funksionimit të zyrës ose institucionit
Име и презиме на директорот
Потпис и печат на установата или институцијата

10

Emri dhe mbiemri i drejtorit,
Nënshkrimi dhe vula e ndërrmarjes ose institucionit
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ЧЕКОР 5:

ПОДНЕСЕТЕ ГО БАРАЊЕТО
ПРЕКУ ЦОВ ДО МОН
Во овој чекор:
4 Проверете ги документите и поднесете ги до ЦОВ

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА
☐ барањето е целосно пополнето и изјавата што ја
содржи е потпишана и има печат
☐ приложен е елаборат
☐ приложен е Статут
☐ приложено е решение за верификувана програма од
ЦОВ
☐ приложен е документ за регистрирана дејност од
Централен регистар
☐ приложена е верификуваната програма за
образование на возрасни
☐ приложено е решение за санитарни услови
☐ приложено е решение за хемиско-технолошка заштита
☐ приложени се склучени договори со лицата што се
ангажираат за да ја одржуваат програмата
☐ приложени се кратки биографии (CV) и дипломи на
лицата кои ќе ја спроведуваат програмата (вработени
и ангажирани)
☐ приложен е доказ за сопственост (имотен лист) и/или
договор за закуп на просторот во кој ќе се изведува
програмата (како што е соодветно – провери стр. 38)
☐ приложена е листа на поважната опрема и нејзина
моментна вредност
☐ сите документи се во три примероци: два за ЦОВ и
еден за ваша документација

Каде се поднесуваат документите?
Документите се поднесуваат во Центарот за
образование на возрасни (ЦОВ)
ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13, Скопје
ЦОВ се наоѓа во строгиот центар на градот, во
близина на автобуската постојка „Рекорд“, во
зградата во којасе наоѓа и Стопанската комора
на Македонија (СКМ).

ПОСТАПКА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ И МОЖНИ ИСХОДИ
Доколку доставеното барање за верификација и
прилозите се некомплетни, од ЦОВ ќе ви побараат
дополнување при што повторно ќе ја доставите
комплетната документација до ЦОВ, најдоцна 15 дена од
денот на приемот на барањето за дополнување.
Барањето за верификација со комплетната
документација од ЦОВ се доставува до МОН,
најдоцна 30 дена од денот на приемот на
барањето.

Верификација на установите и институциите
(организациите) што реализираат програми за
образование на возрасни се врши од комисија за
верификација составена од четири члена и тоа: по еден
член од Министерството за образование и наука, Центарот
за стручно образование и обука, Центарот за образование
на возрасни и од Државниот просветен инспекторат.
Претседател на комисијата е членот од Министерството.
Степенот на исполнетост на условите за верификација се
врши преку непосреден увид (теренска посета за преглед)
на којашто формално учествува и претставник на вашата
организација.
За увидот ќе бидете информирани најдоцна
седум дена пред посетата.
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При непосредниот увид се врши оценка на исполнетост на:

Што понатаму во спроведувањето?

• минималните технички и хигиенски услови, потребни
за реализирање на програма за образование на
возрасни;
• просторните и материјалните услови, потребни
за реализирање на програма за образование на
возрасни и
• кадровските услови, потребни за реализирање на
програма за образование на возрасни.

По успешно верификување на програмите
и на организацијата, може да почнете
со спроведување на програмата. Сите
информации за спроведувањето ќе ви ги
обезбедат одговорните службеници на ЦОВ
со кои ќе бидете во контакт за потребите на
следење на вашата работа и известување.
Притоа, имајте предвид дека вашата програма
ќе биде внесена во јавно достапен регистар
на www.cov.gov.mk, ќе склучите договори
според подзаконски урнеци („линк“)8, ќе
водите пропишана евиденција („линк“)9, дека
ќе издавате државно признаен сертификат
(„линк“)10 итн.
Доколку се потребни промени на програмата
(на пример бројот на учесници, времетраењето,
местото на изведување и сл.), постои посебно
барање за таа намена кое можете да го најдете
на следниот „линк“.11
Ви посакуваме многу успех!

По извршениот увид од претседателот на комисијата
(најдоцна седум дена од денот на увидот) се доставува
извештај до министерот за образование и наука,
кој содржи мислење за степенот на исполнетост на
стандардите и на условите за работа на установата или
институцијата, со наведување на евентуални недостатоци.
Доставениот извештај може да биде:
• позитивен, доколку ги исполнувате условите, и во
тој случај ќе биде издадено решение од МОН, чијашто
важност е еднаква на важноста на верификуваната
програма во решението на ЦОВ.
• негативен, доколку не ги исполнува условите. Во овој
случај можете да се жалите во согласност со управната
постапка.

8

Правилник за содржината, формата и постапката на потпишувањето
на договорот за следење на програмата за образование на возрасни
(согласно ЗОВ „Службен весник“ бр.07/08), извор: ЦОВ

9

Правилник за содржината и формата на документацијата
и евиденцијата која ја водат установите и институциите за
образование на возрасни, „Службен весник“ бр.37/2010г., извор: МОН

10 Изменување на Правилникот за називот,содржината и формата на
сертификатот, „Службен весник“ бр. 141/2012
11 Барање за измена на верификуваната посебна програма за
образование на возрасни, извор: ЦОВ
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ПРИЛОГ 1:

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
Законски и подзаконски акти
Закон за образование на возрасни, консолидиран текст („Службен весник“
бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 144/2014, 146/2015,
30/2016 и 64/18), извор: МОН
Закон за безбедност и здравје при работа, консолидиран текст („Службен
весник“ бр. 92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013,
158/2014, 15/2015, 129/2015, 192/2015 и 30/2016), извор: МТСП
Закон за Националната рамка на квалификации („Службен весник “
бр.137/2013 и 30/2016)
Правилник за начинот на верификација на посебните програми за
образование на возрасни; („Службен весник“ бр. 7/08, 17/11, 51/11,
74/12, 41/14, 144/14, 148/15, 30/16и 64/18), 2019г., Извор: ЦОВ
Правилник за начинот на верификација на установите и институциите за
образование на возрасни и Правилник за образецот на барањето
со потребната документација за верификација за посебни
програми за образование на возрасни и за образецот на барањето
за верификација на установите и институциите за образование
на возрасни со потребната документација, Министерство за
образование и наука („Службен весник” бр.7/08, 17/11, 51/11, 74/12,
41/14, 144/14, 146/15, 30/16, и 210/16г., извор: МОН, ЦОВ
Правилник за содржината и формата на документацијата и евиденцијата
која ја водат установите и институциите за образование на возрасни
(„Службен весник“ бр. 7/08), 2010г., извор: МОН
Правилник за содржината, формата и постапката на потпишувањето на
договорот за следење на програмата за образование на возрасни
(согласно ЗОВ „Службен весник“ бр.07/08), извор: ЦОВ
Правилник за називот, содржината и формата на сертификатот за
знаењата, вештините, способностите и компетенциите стекнати од
посебните програми за образование на возрасни („Службен весник“
бр. 7/08), 2010г., извор: МОН
Правилник за стандардите, за просторот, опремата и кадарот на
установите и институциите за образование на возрасни („Службен
весник“ бр.7/08, 17/11, 51/11, 74/12 и 41/14), 2014г.,извор: МОН
Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на
Централниот регистар и на општинскиот регистар за установите
и институциите кои реализираат јавно признати програми за
образование на возрасни („Службен весник” бр.7/08), извор: МОН
Барање за верификација на посебна програма за образование на
возрасни – Образец во подаконски акт

Барање за верификација на установа или институција – Образец во
подзаконски акт
Барање за измена на верификувана посебна програма – Образец во
подзаконски акт

Прирачници:
Насоки за примена на Законот за општата управна постапка во
водењето на постапките до донесувањето на управните акти, Public
administration reform assistance and strengthening the capacities of
MISA, 2018
Прирачник за лиценцирање на установи и институции за образование и
возрасни, Центар за образование на возрасни, 2011
Прирачник за верификација на посебни програми за образование на
возрасни, Центар за образование на возрасни, UNDP, декември 2011
Водич за класифицирање и кодирање на стандардите на занимања,
Центар за стручно образование и обука, 2017.

Други извори:
Политика за квалитет на ЈУ Центар за образование на возрасни, 2018
Сертификат (МКС-сертификација и оценување) : Систем за управување
со квалитет, во согласност со барањата на стандардот ISO 9001:2008,
2016-2018
Стратегија за образование на возрасни ( 2018-2022), 2017
Методологија за развојна програми за образование на возрасни, проект:
„Јакнење на доживотното учење преку модернизација на системот за
стручно образование и обука и образованието на возрасни“
Националната класификација на занимања, Државен завод за
статистика, 2015
Национална рамка на квалификации, 2013 извор: МОН

Интернет-страници:
Центар за образование на возрасни: www.cov.org.mk
Министерство за образование и наука: www.mon.gov.mk
Центар за стручно образование и обука: www.csoo.edu.mk
Министерство за труд и социјална политика: www.mtsp.gov.mk
Македонско здружение за заштита при работа: www.mzzpr.org.mk
Државен завод за статистика: www.stat.gov.mk
Централен регистар: www.crm.com.mk
Национална рамка на квалификации: www.mrk.mk
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ПРИЛОГ 2:

ЛИСТА НА СПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЈУА
•
•
•
•
•

Консалтинг за стратешки развој
Центар за образование на возрасни
Занаетчиска комора Скопје
Макам-Транс
Солар Македонија

Напомена: Во спроведените интервјуа и консултации
учествуваа вкупно осум лица.
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Консалтинг за стратешки развој
www.sdc.com.mk тел. +389 2 3119 106 contact@sdc.com.mk
ул. „Аминта Трети“ бр. 16-1/7, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
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