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Финансирање  
на нашата иднина: 

Документ за политики 

февруари 2023 година

како да ја подобриме ефикасноста на расходите 

за образование во Северна Македонија
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Овој документ има за цел да ги разгледа 
клучните ограничувања и потребните  

одговори во доменот на финансирањето  
на образованието во Северна Македонија 
придонесувајќи кон дебатата за тоа како 

да се подобри ефикасноста на образовниот 
систем како клучна инвестиција во нашата 

иднина. Документот е базиран на податоците 
содржани во „Преглед на јавните расходи 
за образование во Северна Македонија“, 

подготвен од страна на Светска банка. 
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Расходите за образование се 
неефикасни и се намалуваат 
Расходите за образование во периодот помеѓу 2010 и 2020 година се намалија од 5,1 
проценти на 4,0 проценти од БДП (Слика 1). Споредено со земјите во регионот (како 

Бугарија, Црна Гора и Србија), Северна Македонија за образование троши нешто повеќе од 

нив како удел во БДП, но далеку помалку од други мали источноевропски земји1 (1,4 процентни 

поени [пп] помалку) и од ЕУ-27 (1 пп помалку), Слика 2. Намалувањето на уделот на расходите 

за образование како процент од вкупните расходи на Општа Влада е подеднакво високо. За 

една деценија, тие се намалени од 14,6 проценти во 2010 на 10,4 проценти во 2020 година 

(Слика 1). Ова е далеку помалку од препорачано ниво предвидено во Рамката за акција - 

Образование 2030 во која се наведува дека за образование државите треба да одвојат 

најмалку 4 – 6 проценти од БДП и/или најмалку 15 – 20 проценти од расходите на општата 

влада.2 

Слика 1. Финансирањето на образованието се намалува
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Извор: Еуростат, националните власти и сопствени пресметки на Светска банка.

1 Седумте мали источноевропски земји (7ЈИЕ) се: Бугарија, Хрватска, Естонија, Летонија, Литванија, 
Словенија и Словачка. 

2 https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-
implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf

https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
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Слика 2. 7ЈИЕ и ЕУ-27 трошат значително повеќе за образование (расходи како % од БДП)
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Извор: Министерство за финансии (МФ) и сопствени пресметки на Светска банка.

Меѓутоа, мобилизирањето повеќе финасиски ресурси е само дел од предизвикот.  
Не помалку важно е и да се осигури ефикасно искористување на ресурсите, што за Северна 

Македонија изгледа дека е поголем предизвик. Подигањето на нивото на финансирањето без 

најпрво да се намали неефикасноста на расходите може да не доведе до посакуваните 

исходи. Поради тоа, давањето приоритет на реформите за зајакнување на ефикасноста на 

расходите во системот преку осигурување дека секој потрошен денар донесува најголем 

можен поврат е основниот прв чекор за земјата. 

Земјата треба да ја подобри ефикасноста на 
системот, меѓу другото и преку консолидирање на 
училишната мрежа. Постојната мрежа на училишта е 

скапа за одржување и не ги следи општите демографски 

трендови и трендовите на запишување на ученици. И 

покрај значителниот пад на бројот на ученици во 

последната деценија, континуирано расте бројот на 

вработени наставници во рамки на основното и на 

средното образование. На пример, помеѓу 2009 и 2019 

година, само 8 општини (од вкупно 80) имале 

зголемување на бројот на ученици, додека во исто 

време, сите го зголемиле бројот на наставници. Оттука, 

одлуките за вработување наставници не се проследени 

со доследна економска логика и не се базираат на 

реалните потреби. Во просек, на секои 14 загубени 

ученици, се вработува по еден нов наставник. Како 

резултат на ова, значително е намален соодносот 

Бројот на наставници  
се зголемува и покрај
демографскиот пад.
Просечно,

на секои 14
загубени ученици,  
се вработува по еден  
нов наставник.
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ученици–наставници до ниво што сега е далеку под просекот на ОЕЦД земјите (10 ученици 

на еден наставник во Северна Македонија наспроти 15 ученици на еден наставник во земјите 

на ОЕЦД).3 Исто така, ова намалување на соодносот ученици–наставници не доведе до 

подобрување на квалитетот на образованието на што се осврнуваме подолу во овој документ. 

Со поддршка на Фондот за деца на Обединетите Нации (УНИЦЕФ) и Светска банка, 

Министерството за образование и наука (МОН) има подготвено план за реорганизација на 

мрежата и методологија според која би се направило оптимизирањето. Целта на 

оптимизацијата е подобро искористување на расположливите ресурси, постигнување на 

поголема ефикасност и повисок квалитет на воспитно-образовниот систем.

Воведувањето на новоподготвените формули за финансирање на основното и  
на средното образование треба да биде приоритет.4 Постојните формули не даваат  

поттик за оптимизирање на мрежата и моменталната распределба одржува статус-кво 

ситуација со што се намалува ефикасноста. Дополнително, постојните формули ретко се 

користат како што е пропишано и во рамки на предвидениот редослед. Постојат докази дека 

дознаките зависат од бројот на вработени, а не од бројот на ученици како што би требало да 

биде. Поради тоа, постојните нефункционални формули треба да се претворат во формули 

„по ученик“ што ќе опфатат и финансирање базирано на успешност со цел да почнат да 

влијаат врз одлуките во однос на управувањето со училишната мрежа и со човечките ресурси 

во образованието, особено кај општините. 

Во исто време, процесите за буџетирање, финансирање и известување се сложени, 
неповрзани и нејасни, што води кон лош надзор и отчетност. Во 2020 година, централната 

власт обезбеди 97 проценти од 4те проценти од БДП за образованието. Општините пак 

финансираат само 3 проценти од трошоците за основното и за средното образование, но во 

исто време, тие управуваат со 89 проценти од расходите во овие критични нивоа на 

образованието. Во однос на распределбата на средствата по училиште, општините немаат 

никаква обврска да ги обелоденат критериумите и стандардите што ги користат при 

одлучувањето. Освен следењето дали средствата се потрошени во наведената буџетска 

категорија, нема никаква контрола од ниту еден орган во централната власт (вклучувајќи го 

и МОН) за тоа колку ефикасно се трошат овие средства. Тоа води кон недостиг на надзор од 

страна на МОН и немање мотивација кај општините да ја прилагодат училишнита мрежа 

бидејќи финансирањето од централната власт е веќе обезбедено. 

3 Кичево и Чашка се два карактеристични случаи. Во Кичево, бројот на ученици се зголемил за 
354 додека бројот на наставници се зголемил за 275 и во случајот на Чашка, бројот на ученици се 
зголемил за 29, а биле вработени 25 наставници (односно, во двата случаи, за секој нов ученик 
бил вработен скоро по еден нов наставник).

4 МОН во координација со институциите вклучени во образованиот процес има подготвено нови 
формули за финансирање (за основното и за средното образование) што нудат солидна можност 
за справување со постоечките недостатоци.
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Неадекватната структура на расходите 
уште повеќе ја нагласува неефикасноста
Неефикасноста на расходите е уште поизразена ако ја земеме предвид стапката на упис 
и интензитетот на расходите низ нивоата на образование и видовите општини. Ако ги 

погледнеме расходите по ученик како процент од БДП по глава на жител, Северна Македонија 

има висок интензитет (т.е. потрошен износ по запишан ученик) на расходите во 

предучилишното и во високото образование, како резултат на нискиот опфат во рамки на 

овие образовани нивоа. Од друга страна, основното образование, иако зазема најголем дел 

од расходите, има низок интензитет на расходите по ученик. Оваа неусогласеност на 

структурата на расходите е очигледна и ако се направи споредба со земјите во регионот, при 

што расходите по ученик во основното образование во Северна Македонија се втори 

најниски, додека кај предучилишното и високото образование се највисоки (Слика 3). 

Слика 3. Расходи по ученик/студент и по ниво на образование во 2018 година, % од БДП
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Извор: Еуростат и сопствени пресметки на Светска банка.
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Исто така, постојат големи разлики помеѓу 
општините, при што многу од нив трошат 

далеку помалку од националниот просек по 

ученик од 53.000 денари (883 УСД). Дете што 

живее во еден дел од земјата може да оди на 

училиште кое има пет пати повеќе средства од 

училиште во друг дел од земјата. На пример, 

во основното образование, расходите по 

ученик се движат од 32.000 денари (533 УСД) 

до 182.000 денари (3.030 УСД), разлика од 5,6 

пати помеѓу општините што трошат најмалку и 

најмногу.5

Најголем дел од расходите оди за покривање на тековните трошоци што остава многу 
малку простор за капитални расходи (Слика 4). Платите земаат најголем дел од буџетот за 

образование, во просек 75 проценти кај предучилишното, основното и средното образование, 

достигнувајќи над 80 проценти во основното образование.6 Уделот на платите во високото 

образование е понизок со околу 51 процент. Во периодот 2018 – 2021 година, капиталните 

инвестиции изнесуваа само 4,4 проценти од вкупните расходи за предучилишното, основното 

и средното образование. Тоа е далеку помалку од просекот од 7 проценти кај сличните земји 

во регионот што се на повисоко ниво на развој и веројатно имаат помалку итни потреби за 

реконструкција, но сепак инвестираат повеќе. Ниското ниво на капитални расходи е уште 

поизразено имајќи предвид дека над 40 проценти од зградите во мрежата на основното и на 

средното образование имаат потреба од поправки и реконструкција или се пропаднати.7

5 Тоа делумно зависи од видот на општината (рурална или урбана) и од потребите за училишен 
превоз, но исто така и од постојната формула за финансирање со која помалку населените 
општини добиваат повеќе средства за покривање на сите нивни трошоци.

6 Последното 15 процентно зголемување на платите на наставниците од предучилишното 
до средното образование договорени помеѓу Владата на Република Северна Македонија и 
Синдикатот на наставниците во март 2022 година веројатно уште повеќе ќе го зголеми уделот на 
платите и надоместоците во составот на тековните расходи за образование. 

7 Според податоците на ДЗС, во мрежата на основното и на средното образование има 157 училишта 
(околу 15 проценти) чија година на изградба или последна реконструкција/реновирање е во 
1980ите години или порано.

Дете кое живее во еден  
дел од земјата може да оди  
на училиште кое има

5 пати 
повеќе средства од  
училиште во друг дел  
од земјата. 



8

Слика 4. Платите земаат најголем дел од буџетот за образование
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Извор: Министерство за финансии (МФ) и сопствени пресметки на Светска банка.

Пандемијата предизвикана од КОВИД-19 
имаше дополнително негативно влијание врз 
структурата и врз нивото на финансирањето. 
Како резултат на неа, расходите за образование,  

како процент од расходите на Општа Влада 

се намалија. Намалувањето кај основното 

образование беше 15 пп,  додека намалу-

вањето кај средното образование беше 

уште поизразено со 21 пп. Намалувањето на 

трошоците главно се направи на сметка на  

намалување на расходите за ставките што 

не се плати, додека расходите за плати се зголемија како во 2020 така и во 2021 година.  

Целокупните расходи за ставките што не се плати во основното образование номинално се 

намалија за 40 проценти во 2020 година, споредено со 2019 и сè уште се немаат вратено на 

нивото од пред пандемијата. Во 2021 година расходите што не се за плати и понатаму беа за 

5 проценти пониски во однос на 2019 година и покрај тоа што се врати наставата со физичко 

присуство и се зголемија потребите за хигиена и другите потреби поврзани со КОВИД-19. 

Промените се уште поизразени кај средното образование бидејќи намалувањето на став-

ките што не се за плати во 2020 година беше 52 проценти, а расходите што не се за плати во 

2021 година беа за 18 проценти пониски во однос на 2019 година. 

Целокупните расходи за 
ставките што не се плати 
во основното образование 
номинално се намалија за

40 проценти 
во 2020 година, споредено 
со 2019. 
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Како резултат на тоа, расходите за плати сега имаат уште поголем удел во расходите 
како во основното така и во средното образование и претставуваат закана за одржливоста 
на системот. Во периодот помеѓу 2019 и 2022 година, уделот на расходите за плати како 

процент од вкупните расходи се зголеми од 82 на 85 проценти кај основното образование и 

од 66 на 74 проценти кај средното образование. Исто така, голем е и диспаритетот помеѓу 

општините во однос на расходите за плати. Кај основното образование тој е во опсег од 

запрепастувачки 97 проценти од вкупните расходи кои одат за плати во Гостивар, Брвеница 

и Босилово до 64 проценти во Градско. Кај средното образование овој диспаритет е исто така 

голем, во опсег од 92 проценти од вкупните расходи кои одат за плати во Гостивар и во 

Кичево до 60 проценти во Крива Паланка и во Центар Жупа. Оваа несоодветна структура на 

расходите е закана за одржливоста на системот и ја намалува способноста за финансирање 

на други критични области, вклучувајќи ги капиталните инвестиции и професионалниот 

развој на наставниците.

Неефикасноста на расходите укажува и на 
проблеми со еднаквоста во пристапот и 
квалитетот на образованието
Со текот на годините се подобри пристапот до образованието, особено кај 
предучилишното и кај високото образование, а за одредени малцинства кај сите нивоа 
на образование. Меѓутоа, и понатаму има голем јаз во опфатот споредено со други земји во 

регионот и со просекот на ЕУ (Слика 5). Ниското ниво на опфат во предучилишното 

образование создава нерамноправност бидејќи многу деца влегуваат во основното 

образование без основна писменост и нумерички вештини. Помалку од 10 проценти од 

децата во најсиромашниот квинтил посетуваат предучилишна установа споредено со над 50 

проценти од најбогатите деца. На долг рок, овој низок опфат и нееднаквост, ако не се разреши, 

ќе создаде дефицит кај човечкиот капитал, што започнува рано и води кон акумулирани 

ранливости подоцна во животот.
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Слика 5. Стапки на опфат во образование (%)
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   Предучилишно         Основно         Средно         Високо

Извор: Еуростат и сопствени пресметки на Светска банка.
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Ниските стапки на опфат го ограничуваат 
развојниот потенцијал на децата и водат кон 
несоодветна акумулација на човечкиот 
капитал. Над 14000 деца на предучилишна 

возраст не посетуваат настава. Исто толкав број, 

14000 деца не посетуваат основно образование, 

додека над 22000 деца на средношколска 

возраст нe се во училиште. За илустрација, тоа 

би било еднакво на сите деца запишани во 

основно образование во сите градови во 

источниот дел од земјата да се надвор од 

училиште. Овие бројки за деца надвор од 

училиште се далеку повисоки од сите 

споредбени земји во регионот (Слика 6). Истата 

неефикасност се повторува и кај високото 

образование со само 37 проценти од сите 

студенти кои дипломираат на време (односно, 

без повторување на години) што претставува 

значаен одлив на ресурси бидејќи најголем дел 

од високообразовната мрежа во Северна 

Македонија е јавна.8

Слика 6. Деца надвор од училиште, до крајот на основното образование, % од 
населението на соодветна возраст, 2019 година
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Извор: Еуростат и сопствени пресметки на Светска банка. 

Забелешка: Стапката на деца надвор од училиште се пресметува како 100 – (ученици од одредена 
возраст што се запишани во било кое ниво на образование / Вкупно население на таа возраст *100)

8 Повеќе од 85 проценти од студентите се запишани во јавни високообразовни установи.

Приближно

50,000 
деца (од предучилишна до
средношколска возраст) 
не се во училиште. Како 
за илустрација, ова е 
еквивалентно на секое 
запишано дете во основно 
образование во сите 
градови во источна Северна 
Македонија да биде надвор 
од училиште.
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Постојат и големи разлики во резултатите од  
учењето помеѓу ученици со различно потекло  
(Слика 7). На тестирањето ПИСА 2018, јазот во учењето 

помеѓу групите ученици со највисок и со најнизок 

социоекономски статус е еквивалентен на скоро две 

години школување. Значајни се и родовите диспаритети: 

имено, девојчињата имаат подобри резултати од 

момчињата, рамни на една година на школување.9

Слични заклучоци можат да се извлечат и од 

Меѓународната студија за мерење на трендовите во 

математика и природни науки (ТИМСС) 2019 каде 

Северна Македонија има еден од највисоките удели на 

ученици во екстремните категориите (односно, под 

ниската граница и над високата граница на успешност), 

како по математика така и по природни науки, што укажува на проблеми со еднаквоста. 

Резултатите од студијата покажуваат и дека поддршката во домот е најважен индикатор кој ги 

предвидува постигнувањата на учениците по математика и по природни науки. Оттука, 

училишните лидери, со помош на Владата, треба да воспостават механизми за да се обезбеди 

соодветна поддршка за учење за оние ученици кои не можат да добијат поддршка во домот. 

Слика 7. Профил на еднаквост во рамки на ПИСА 2018 резултатите 

Вид  
училиште

Приватно 
(независно)

Јавно

Јазик што се 
зборува дома

Друг

Исто како 
тестот

Пол
Машки

Женски

Место

Населено 
место

Град

Економски, 
социјален, 
културен 
статус

Најниски 20%

Највисоки 20%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Извор: Врз основа на ПИСА 2018 и сопствени пресметки на Светска банка.

9 Оваа предност на девојчињата подоцна се губи на пазарот на трудот бидејќи се помалку 
претставени и помалку платени, но тие прашања се надвор од опфатот и целта на овој документ.

На тестирањето ПИСА 
2018, јазот во учењето 
помеѓу групите ученици 
со највисок и со најнизок 
социо-економски статус 
е еквивалентен на скоро

2 години 
школување.



13

Неефикасниот и нерамноправен 
образовен систем испорачува резултати со 
понизок квалитет
Квалитетот на образованието е низок, иако низ годините има одредени подобрувања. 
Врската помеѓу сè помалите и неефикасните расходи, нискиот квалитет, малите ресурси и 

можности за обука на наставниот кадар, формира маѓепсан круг што го ограничува 

подобрувањето на квалитетот на образованието. Во исто време, споредбените земји 

постигнуваат подобри резултати од учењето со слично или пониско ниво на расходи за 

образование (Слика 8). 

Слика 8. Резултати на ПИСА 2018

а) Резултатите на ПИСА 2018 и расходи на властите
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Извор: Евридика, Базата на податоци на ПИСА, МФ и сопствени пресметки на Светска банка.
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Успешноста на учениците од Северна Македонија на 
тестирањето ПИСА е неповолна и под повеќето 
европски земји и споредбени земји во регионот 
(Слика 9 и Слика 10). Иако од 2015 година земјата 

континуирано ги подобрува своите резултати, 

успешноста на учениците на тестирањето ПИСА 2018 и 

понатаму е под просекот на ЕУ и на сите земји од 

Западен Балкан, освен Косово. Повеќе од половината 15 

годишници во Северна Македонија не покажуваат 

основни познавања (Ниво 2) во трите домени на 

природните науки, математиката и читањето и се 

сметаат за функционално неписмени (Слика 9). Oва е далеку од целта на ЕУ 2020 за не  

повеќе од 15 проценти ученици под Ниво 2. Од сите тестирани ученици во Северна 

Македонија, помалку од 1 процент имале високи достигнувања (Ниво 5 и 6). Ова е  

загрижувачки знак бидејќи земјите со висок удел на ученици со подпрочесни резултати  

ќе се соочат со предизвици кога овие ученици ќе се вклучат во работната сила,10 што значи 

дека компаниите нема да можат да најдат соодветни кандидати за работните места  

што ги нудат и/или ќе треба да инвестираат во обука или да го остават работното место 

слободно и со тоа да го продлабочат проблемот со невработеноста во земјата. 

Слика 9. Успешност на учениците11

2018 2019

Читање Математика Природни науки

2018 2019 2019 2021

29%

0% 0% 1% 1% 0% 1%

71%

45%

55%

29%

70%

38%

61%

37%

63%

50%

49%

   Високо познавање  > = Ниво 5     
    Основно - средно познавање > = Ниво 2 и Ниво 5      

   Под основно познавање < Ниво 2*

10 OECD. 2014. PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do. Paris: OECD.

11 Нивото 2 е основно ниво на владеење на кое учениците почнуваат да покажуваат компетенции 
што ќе им помогнат ефективно и продуктивно да учествува во животот како постојни ученици/
студенти, работници и граѓани. 

Според ПИСА 2018 
тестирањето, повеќе 
од половина од 
15 годишниците 
се функционално 
неписмени во домените 
на природните науки, 
математиката и 
читањето. 
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Слика 10. Резултати од ПИСА 2018 споредено со сличните земји

Читање

489489471

394 413

466 484 489

Математика Природни науки

487482463

393

   Северна Македонија           ЕЦА          EУ         ОЕЦД

Извор: Податоци од ПИСА 2018.

Професионалниот развој на наставниците е недоволно 
финансиран и не се смета за приоритет. Инвестициите 

во оваа област со тек на време се намалуваат и во 2020 

година ја достигнаа најниската точка кога за обука на 

наставници воопшто не беа предвидени средства од 

буџетот. Ова е и покрај преминот кон онлајн настава  

поради затворањето на училиштата предизвикано од 

КОВИД-19 и доказите дека повеќето наставници не беа 

подготвени за ваков вид настава и им беше потребна 

дополнителна обука и поддршка.12 Во периодот помеѓу 

2015 и 2021 година, просечните расходи за професионален 

развој по наставник изнесуваа само 3,5 евра што е далеку 

помалку од пресметаниот просечен трошок за обука од 

околу 40 евра13. Ова е дијаметрално спротивно од земјите 

во ЕУ каде над 90 проценти од наставниците од предметна 

настава во основното образование, во просек, посетуваат 

три до четири различни видови активности за 

професионален развој.14 

12 UNICEF. 2020. The Social and Economic Effects of COVID-19 on Children in North Macedonia. Skopje: 
UNICEF.

13 Пресметката е изведена од Проектот за подобрување на основното образование во Северна 
Македонија спроведен од Светска банка.

14 OECD (2019). Talis 2018 Results (Volume I). Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. Paris: 
OECD.

Просечните расходи за 
професионален развој 
по  наставник се само 

3.5 евра 
што е еквивалентно 
на автобуска карта во 
еден правец до Скопје 
од соседните градови.
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Исто така, постои голема разлика помеѓу планираниот и реализираниот буџет15 (слика 11), 
бидејќи средствата за професионален развој на наставниците се први на листата на кратење 

со ребалансите на буџетот што се усвојуваат секоја година. Сето тоа укажува на фактот дека 

креаторите на политиките не го сметаат професионалниот развој на наставниците за 

приоритет што е спротивно на заклучоците на Комисијата за европската образовна област 

на ЕУ 2025 дека „квалитетната настава и учење може да се постигнат кога наставниците ќе 

бидат вклучени во континуиран професионален развој“.16

Слика 11. Планиран и реализиран буџет за професионален развој на наставниците, 
2015-2021 година
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Извор: Елаборација на Светска банка врз основа на податоци од МФ.

Недоволните инвестиции во професионалниот развој на наставниците во Северна 
Македонија ги ограничуваат можностите на наставниците да ги исполнат условите од 
новиот Закон за наставници со кој се пропишува дека наставниците треба да имаат 
обезбедено 60 часа професионална обука во текот на три години. Иако земјата предвидува 

повеќе задолжителни часови на професионален развој споредено со повеќето слични земји 

во регионот, тоа е само половина од времето што еден наставник во ЕУ се очекува да го 

посвети на обука во текот на една година (Слика 12). Оваа релативно мала бројка на часови 

15 Освен за годините кога се воведуваат новини, како 2021 година, со новиот концепт на основно 
образование.

16 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions ‘on achieving the European Education Area 
by 2025’. 30.09.2020, COM (2020) 625 final, p. 10.
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одвоени за професионален развој е обременета и со дополнителни ограничувања бидејќи 

Северна Македонија е единствена од земјите на ЕУ и Западен Балкан што има рестриктивен 

систем на платено отсуство за обука до 5 дена, додека сите други земји дозволуваат подолго 

платено отсуство, вклучувајќи ги и сличните земји во регионот.17 

Заради справување со оваа ситуација, Бирото за развој на образованието (БРО) неодамна 
ги ажурираше и ги подобри процедурите за утврдување на потребите за професионален 
развој на наставниците и за избор на квалитетни даватели на услугите. Во 2022 година 

беше објавен каталог на расположливи програми за професионална обука врз основа на 

стандардите и потребите на наставниците заедно со информации за акредитираните 

даватели на обуки. Тоа досега им овозможи на околу 17.000 наставници (околу 90 проценти 

од сите наставници во основното образование) да посетат 16 часа обуки за професионален 

развој. Оваа реформа треба да продолжи и по пилот фазата бидејќи континуираниот 

професионален развој е основата за подобрување на вештините на наставниците18 и 

исполнување на законската обврска за 60 часа професионален развој за период од три 

години. 

Слика 12. Минимален број часови за професионален развој годишно
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Извор: Евридика 2021.

17 Освен Белгија и Обединетото Кралство што немаат платени студиски отсуства.

18 World Bank. 2018. Teacher Professional Development Around the World. The Gap Between Evidence 
and Practice. Policy Research Working Paper. Washington: World Bank. 
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Освен недостигот на можности за професионален развој, системот на плати за 
наставниците е исто така несоодветен и не се базира на заслуги. Зголемувањето на 

платата според стажот е во зародиш и делува како демотивирачки фактор што придонесува 

за низок квалитет на наставата. Во просек, разликата помеѓу основната плата на нов наставник 

во основното образование и на оној со 10 или 15 годишно искуство е само 5,1 односно 7,8 

проценти. Иако оваа мала прогресивност е слична како и кај повеќето слични земји во 

регионот, таа е многу пониска отколку во другите мали источноевропски земји каде 

зголемувањето за истиот временски период е помеѓу 20 и 50 проценти.19 Оттаму, 

подобрувањето на можностите за обука на наставниците и спроведувањето систем на плати 

што се заснова на заслуги треба да бидат приоритетни во напорите за подобрување на 

квалитетот на образованието. 

Клучни препораки
Во иднина треба да се направи промена во пристапот на размислување со тоа што на 

расходите за образование ќе се гледа како на стратешка инвестиција во иднината на земјата, 

а не како трошење на ресурси. За да се избегне понатамошна ерозија на ефикасноста на 

системот, како и на еднаквоста и на квалитетот, земјата ќе треба да воспостави принцип 

според кој кратењето на финансии во образованието ќе дојде како последно. Во продолжение 

следат низа клучни препораки во однос на наодите нагласени во овој документ (за 

понатамошни и подетални согледувања видете „Преглед на јавните расходи за образование 

во Северна Македонија“, изготвен од Светска банка). 

Политики што водат кон подобра ефикасност

Да се усвојат низа на мерки за подобрување на ефикасноста на расходите, вклучувајќи 

оптимизирање на училишната мрежа, заострување на вработувањето наставници и 

рационализирање на нивниот број и обезбедување поттик општините да го подобрат начинот 

на управување со средствата за образование: 

• Да се обезбеди ефективна примена на новите формули за финансирање за 

предучилишното, основното и средното образование, во чии рамки ќе бидат предвидени 

елементи на успешност (преку надоместоци за оставарени добри резултати) и 

поврзување со националните приоритети. По стапувањето на сила на новите формули 

да се спроведе анализа за нивното спроведување. 

19 Со новиот Закон за наставници се воведуваат четири категории наставници (наставник – 
приправник, наставник, наставник - ментор и наставник - советник), при што се прави разлика 
помеѓу професионалните компетенции поврзани со секоја од овие категории во поглед на знаења, 
вештини и вредности и се воведува нов модел за професионален развој што треба да се спроведе.
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• Да се консолидира училишната мрежа и да се намалат или да се прераспределат 

вишокот наставници во основното и во средното образование за расходите да бидат 

поефикасни. Заштедите од овие активности може да се искористат за зголемување на 

конкурентноста и на прогресивноста на платите на наставниците и за финансирање на 

програми за обука на наставниците. 

• Да се промени сегашната неодржлива структура на расходи преку обезбедување 

дополнителни или пренасочување на постојните ресурси кон расходи што не се 

наменети за плати, вклучително и капитални инвестиции кои треба соодветно да бидат 

покриени и пресметани во годишниот буџет за образованието (вклучувајќи и во фазите 

на среднорочното буџетирање), што е витално за подобрување на резултатите во 

образованието. 

• Да се обезбеди поцврст пакет на механизми за отчетност со јасна и транспарентна 

поделба на улогите и одговорностите помеѓу локалната и централната власт, зголемено 

ниво на координација помеѓу институциите и посилен надзор од МОН врз постигнувањето 

на посакуваните резултати во образованието – со механизми за финансирање со кои 

одредени одлуки ќе останат под ингеренција на МОН. 

Политики што водат кон поголема еднаквост

• Да се намали бројот на деца кои не одат на училиште преку подобрување на опфатот во 

задолжителните нивоа на образование, нудејќи финансиска и друг вид поддршка на 

семејствата од ранливите социо-економски групи. Ова може да се постигне преку 

подобро искористување на веќе постоечките механизми како што се образовниот 

додаток и развој на нови системи за рано предупредување со кои ќе се спречи 

осипувањето на учениците. 

• Да се обезбедат соодветни ресурси за воведување програми за надоместување на 

загубите од учењето, особено тие предизвикани од КОВИД-19, со цел да се намали јазот 

во учењето кај учениците од ранливо социо-економско потекло (што немаат соодветна 

поддршка дома).20 Спроведувањето на вакви програми треба да почне со брзо 

дијагностичко тестирање преку кое ќе се утврдат учениците во ризик од предвремено 

напуштање на образованието, сиромашните ученици и учениците што припаѓаат на 

ранливи категории.

20 Светска банка има развиено Рамка за брзо надоместување и забрзување на учењето во која се 
предвидени пет краткорочни клучни активности: Да се допре до секое дете и да се задржи на 
училиште; Редовно да се проценува нивото на наученото; Да се даде приоритет на изучување на 
фундаменталните работи од материјата; Да се зголеми ефикасноста на наставата, вклучувајќи 
и преку програми за надоместување на загубите од учењето; и Да се развие психосоцијалното 
здравје и добросостојба. 
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Политики што водат кон подобар квалитет

• Да се подобрат механизмите за обезбедување на квалитетот на сите нивоа на образова-

нието така што ќе станат основен и редовен елемент на отчетноста.  

Ова би можело да опфати подобрување на инструментите за прибирање на  

податоците и на практиките за обезбедување на квалитетот, зајакнување на процесите 

за внатрешна ревизија (како што е процесот на самоевалуација на образовните  

установи) и утврдување на соодветни процедури за понатамошно работење. 

• Да се поттикнат вештините кои се бараат на пазарот на трудот и уште повеќе да се 

зајакне соработката помеѓу образовните установи и работодавачите, особено во  

рамки на средното стручно и во високото образование. 

• Да се спроведат механизмите за прогресивност на платите на наставниците и да се 

наградат наставниците што покажуваат добри резултати. Ова може да се направи со 

заштедите што би се направиле од намалувањето на вкупниот број наставници или со 

подобрувањето на распоределбата на постојниот наставен кадар во рамките на 

училишната мрежа (како што е предвидено со тековниот план за оптимизација). Овој 

процес треба да оди рака под рака со спроведувањето на законските одредби од 

неодамна усвоениот Закон за наставници со кој се пропишуваат механизми за 

унапредување на оние наставници што покажуваат добри резултати. 

• Да се обезбеди континуирана и соодветна поддршка на наставниците во  

обезбедувањето можности за професионален развој и нивно екипирање со  

соодветни и релевантни вештини, знаења и компетенции, како основни елементи за 

подобрување на квалитетот на наставата.

• Да се подобрат резултатите на учениците преку подобро користење на постојните 

ресурси. Зголемувањето на расходите без тоа да биде проследено со реформи нема да 

доведе до значително подобрување на резултатите на учениците. 

Политики што водат кон подобра отпорност

• Да се направат подготвки за идни кризи преку инвестирање во системски и човечки 

капацитети. Ова може да опфати инвестиции во дигитална инфраструктура преку 

проширување на пристапот до интернет во училиштата, преку подигање на дигиталните 

вештини на наставниците и на учениците и зголемување на капацитетот на образовните 

установи за подготвување и спроведување дигитална педагогија - без разлика дали 

онлајн или со физичко присуство во училниците. Вградувањето на отпорноста во 

образованието треба да вклучи не само диверзификација и модернизација на начините 

на предавање туку и продуцирање висококвалитетни, добро обучени наставници што ќе 

можат да одговорат на идните барања за квалитетно образование. 
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