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ВОВЕД

Одговорот  на  сегашните  и  идните  потреби  за  развој  на  образованието  во  општина  Струмица  е

дефиниран  во  Стратегијата  на  Општина Струмица  за  развој  на  образованието.  Стратегијата  содржи

дефинирана  визија  за  развој  на  образованието  во  општина  Струмица,  водечките  принципи  за  нејзината

имплементација, како и стратешките приоритети и мерки за постигнување на зацртаната визија.

Тие се прикажани во Стратешката карта за развој на образованието која претставува приказ на причинско-

последичната  поврзаност  во  постигнувањето  на  визијата  за  образованието  до  2020  година.  Заемната

поврзаност и меѓусебните односи во спроведувањето на Стратегијата се дадени низ четирите перспективи:

 Задоволни граѓани;

 Обезбедување услуги; 

 Развој на капацитетите и 

 Управување со буџетот. 

Стратешките приоритети (цели) се дефинирани врз основа на темелни анализи на секоја перспектива

посебно, додека за реализација на секој од приоритетите, дефинирани се мерки. Акцискиот план ги дефинира

активностите како инструменти за спроведување на секоја мерка.
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СТРАТЕШКА КАРТА ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2015 – 2020:

ВИЗИЈА:

ОБРАЗОВАНИЕТО Е ТЕМЕЛ ЗА СЛОБОДАТА И ИНТЕГРИТЕТОТ НА ГРАЃАНИТЕ.

ЗАДОВОЛНИ ГРАЃАНИ: 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛУГИ:

РАЗВОЈ НА КАПАЦИТЕТИТЕ:

УПРАВУВАЊЕ СО БУЏЕТОТ:

ПРИНЦИПИ/ВРЕДНОСТИ:

ОДРЖЛИВОСТ, ИНТЕГРИРАНОСТ, МОТИВИРАНОСТ, ЗАКОНИТОСТ, ТРАНСПАРЕНТНОСТ, СТРУЧНОСТ, 

KООРДИНИРАНОСТ, ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТАП, ЕДНАКВОСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА , ПАРТИЦИПАТИВНОСТ, 

ПОСВЕТЕНОСТ, КОМПЕТЕНТНОСТ
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РАЗВОЈ НА ЗНАЕЊАТА, 
ВЕШТИНИТЕ И 

ИНТЕГРИТЕТОТ 
НА УЧЕНИЦИТЕ НИЗ 

ВОСПИТНО-БРАЗОВНИТЕ 
ПРОЦЕСИ

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 
ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА 
СЕКТОРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ 
НА ЛОКАЛНАТА 

АДМИНИСТРАЦИЈА И НА 
ВОСПИТНО- ОБРАЗОВНИОТ 
КАДАР ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 
ВО АКТИВНОСТИТЕ ВО 

ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА

ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ 
НА ЛОКАЛНАТА 

АДМИНИСТРАЦИЈА ЗА 
МУЛТИСЕКТОРСКО 

ПЛАНИРАЊЕ

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
НАДВОРЕШНИТЕ ИЗВОРИ 

НА СРЕДСТВА ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕТО

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
УДЕЛОТ НА 

ОПШТИНСКИОТ БУЏЕТ 
НАМЕНЕТ ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕТО

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
АТРАКТИВНОСТА НА 
СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ 

УЧИЛИШТА

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
СОРАБОТКАТА МЕЃУ 

ФАКТОРИТЕ ВО 
ВОСПИТНО-

ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ВЛОЖУВАЊА ВО 
ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕКУ ИНТЕРАКЦИЈА 
СО БИЗНИС-СЕКТОРОТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ

ВОСПОСТАВУВАЊЕ 
СОВРЕМЕНИ УСЛОВИ 

И ПРАКТИКИ ВО 

ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ 

НА ОПШТИНАТА

ИНТЕГРИРАЊЕ НА 
ЛОКАЛНИТЕ ПОТРЕБИ 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ВО 

ВОСПИТНО- 
ОБРАЗОВНИОТ 

СИСТЕМ

ЕДУКАЦИЈА И 
СТРУЧНО 

УСОВРШУВАЊЕ НА 
ВОСПИТНО-

ОБРАЗОВНИОТ КАДАР



ЦЕЛИ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

Главната цел на Акцискиот план е да развие клучни активности кои треба да се спроведат за да се

обезбеди успешна имплементација на Стратегијата. Заедно, Стратегија и Акцискиот план ќе бидат основните

алатки кои ќе ја  водат  Општина Струмица низ процесите на развој  на образованието  и постигнување на

визијата.

Акцискиот план ги дефинира активностите за развој на образованието кои треба да се преземат во

периодот од почнувањето на спроведувањето на Стратегијата, т.е. 2015 до 2017 година. Спроведувањето на

Стратегијата во овој временски период се заснова врз критериумите на приоритетна потреба и реален однос

кон  пристапот  до  финансиски  средства  за  реализација  на  активностите  согласно  предвидениот  буџет  на

Општината и другите извори на финансирање. Притоа, дел од дефинираните активности ќе бидат започнати и

завршени во предвидената временска рамка, додека дел од нив ќе започнат во овој временски период, но

нивната целосна реализација ќе биде завршена во периодот предвиден за спроведување на Стратегијата

(2020). За таа цел, кон крајот на 2017 година ќе се изработи акциски план за периодот 2018 – 2020 година. 

Поради фактот дека овој акциски план е проектиран врз основа на претпоставени капацитети и достапни

финансиски средства, постои реална можност дел од дефинираните активности, иако наведени, да не бидат

реализирани  во  периодот  на  важност  на  овој  документ.  Доколку  постојат  основа  и  услови  за  нивна

реализација, тие ќе бидат префрлени во следниот акциски план 2018 – 2020.

Спроведувањето на Акцискиот  план на годишно ниво ќе се одвива преку годишните програми на

Секторот за образование на Општина Струмица. Во овие програми, активностите предложени во Акцискиот

план  дополнително  ќе  бидат  разработени  во  проекти  кои  јасно  ќе  ги  дефинираат  проектните  цели  и

очекувани разултати, индикаторите, потребните трошоци и одговорните субјекти за нивната реализација. При

дефинирањето на индикаторите, ќе се внимава да се дефинираат родово одговорни индикатори, онаму каде

проектните цели дозволуваат.

Рамката на Акцискиот план е изработена по изготвувањето на Стратегијата на Општина Струмица

за развој на образованието 2015 – 2020 година. Процесот на акциското планирање се изведе во соработка со

заинтересираните страни – учесници на планирачките сесии (работилници) – и низ процес на јавни расправи

и консултации со надлежните структури во Општина Струмица.

АКТИВНОСТИ ВО АКЦИСКИОТ ПЛАН

Дефинираните активности ја дооформуваат Стратегијата, а со нивната реализација, таа се исполнува.

Тие се конкретни акции кои се дизајнирани и кои треба да се преземат во рамки на мерките, а со намера да

се  постигнат  стратешките  приоритети  (цели)  во  секоја  од  четирите  перспективи.  Активностите  се  мошне

разновидни  поради  фактот  што  дефинираните  стратешки  приоритети  се  комплексни  и  може  да  бидат

постигнати единствено преку преземање мноштво најразлични чекори. 
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Во основа, активностите изискуваат човечки, технички и материјални ресурси за нивно реализирање.

Во процесот на идентификување на активностите претставени во Акцискиот план беа земени предвид

следниве фактори:

 Да се однесуваат  на идентификуваните  мерки од Стратегијата.  Потребата активноста  да  биде

јасно идентификувана и изразена од заинтересираните страни.

 Спроведувањето на активноста да биде поддржано од заинтересираните страни и партнери во

процесот на имплементација.

 Активноста да има влијание врз развојот на образованието. Влијанието на активноста треба да

биде артикулирано во форма на индикатор (показател) кој ќе го мери самото влијание во текот на

времето. 

 Активностите да бидат реалистични и остварливи од технички и финансиски аспект.

 Активностите  да  бидат  поврзани  и  меѓусебно  да  се  поддржуваат.  Тие  треба  да  бидат

компатибилни меѓу себе и да создадат заемно прифатливи и добитни решенија.

 Овозможување на еднаков пристап до и еднакви придобивки од активностите  за момчињата и 

девојчињата во општината. 
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АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА НА ОПШТИНА СТРУМИЦА ЗА РАЗВОЈ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОДОТ 2015 – 2017 ГОДИНА
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Табеларен приказ на Акцискиот план за развој на образованието во општина Струмица за периодот 2015 – 2017 година.

ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Задоволни граѓани

Приоритет: ЗГ 1. Развој на знаењата, вештините и 

интегритетот на учениците низ воспитно-образовните 

процеси

Показател 1.1 Број на обуки за зајакнување на вештините на учениците 

Почетна вредност: 0 ? Целна вредност: 2 годишно

Показател 1.2 Број на новововедени и реализирани воннаставни активности

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 5 годишно

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

1.1  Зајакнување 
на способностите на 
учениците и 
наставничкиот кадар 
со активности за 
креативно изразување

1. Поттикнување на креативното 
изразување на учениците

1. Број на реализирани програми
2. Број на учесници поделени по пол

од септември 2015

130.000 ден.
буџет на о. 
Струмица, 
донатори, ЗГ

Одделение за 
образование, 
училиштата

2. Поддршка на граѓанскиот сектор 
кој поддржува младински 
активизам 

1. Број на реализирани проекти
2. Број на поддржани ЗГ

од септември 2015

20.000 ден
буџет на о. 
Струмица, 
донатори, ЗГ

Одделение за 
образование, 
училиштата

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

1.2 Доусовршување и 
развивање на 
способностите на 
учениците низ 
воннаставни 
активности

1 Градење капацитети во „меки 
вештини“ кај средношколците

1. Број на оддржани обуки
2. Број на посетители на воннаставните активности

од август 2015

45.000 ден.
буџет на о. 
Струмица, 
донатори, ЗГ

Одделение за 
образование, 
училиштата

2. Воведување разновидни 
активности во зависност од 
интересите на учениците

1. Број на изработени програми за активности
2. Број на спроведени активности (по тема)
3. Број на посетители на воннаставните активности 
поделени по пол

од август 2015

 130.000 ден.
буџет на о. 
Струмица, 
донатори, ЗГ

Одделение за 
образование, 
училиштата

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

1.3 Зајакнување 
на капацитетите на 
учениците за лична 
одговорност и 
критичко мислење

1. Промоција на солидарноста низ 
воспитно-образовните процеси

1. Број на промотивни активности
2. Број на акции од солидарен карактер

август – септември 
2015 – 
континуирано

65.000 ден.
наменски 
дотации, 
донатори

Одделение за 
образование, 
училиштата

2. Промоција на волонтерството во 
заедницата

1. Број на промотивни активности
2. Број на волонтери поделени по пол

август – септември 
2015 – 

20.000 ден.
наменски 

Одделение за 
образование, 
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Задоволни граѓани

Приоритет: ЗГ 1. Развој на знаењата, вештините и 

интегритетот на учениците низ воспитно-образовните 

процеси

Показател 1.1 Број на обуки за зајакнување на вештините на учениците 

Почетна вредност: 0 ? Целна вредност: 2 годишно

Показател 1.2 Број на новововедени и реализирани воннаставни активности

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 5 годишно

континуирано
дотации, 
донатори

училиштата

3. Зголемување на еколошката 
свест и одговорност низ ВОП и 
соработка со граѓанскиот сектор

1. Еколошки активности во еколошките институции
2. Број на екопроекти

август – септември 
2015 – 
континуирано

20.000 ден.
наменски 
дотации, 
донатори

Одделение за 
образование, 
училиштата

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

1.4 Јакнење на свеста 
кај учениците за 
општествените 
вредносни норми и за 
општествената 
одговорност

1. Развивање и имплементација на 
програми за јакнење на критичкото
мислење кај учениците

1. Број на изработени и спроведени програми
2. Број на учесници поделени по пол

август – септември 
2015 – 
континуирано

ОПШТИНА
наменски 
дотации, 
донатори

Одделение за 
образование, 
училиштата

2. Подготовка и имплементација на
програма за јакнење на јавната 
свест за унапредување на 
заедницата

1. Број на проекти
2. Број на учесници поделени по пол

август – септември 
2015 – 
континуирано

ОПШТИНА
наменски 
дотации, 
донатори

Одделение за 
образование, 
училиштата

3. Соработка со бизнис-секторот и 
локалната заедница за реализација
на хуманитарни и филантропски 
активности

1. Број на изработени и спроведени проекти
2. Број на учесници поделени по пол

август – септември 
2015 – 
континуирано

ОПШТИНА 
наменски 
дотации, 
донатори

Одделение за 
образование, 
училиштата

4. Зајакнување на свеста на 
учениците за потребите на 
вклучување на учениците со 
посебни потреби во процесот на 
инклузија 

1. обуки
2. дебати

август – септември 
2015 – 
континуирано

ОПШТИНА 
донатори

Одделение за 
образование, 
училиштата
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Задоволни граѓани

Приоритет: ЗГ 2. Воспоставување современи услови и практики во

образовниот систем на Општината
Показател 2.1 Бројки за реконструирана училишна мрежа (м2)

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 3.000.000 денари на годишно ниво

Показател 2.2 Бројки за набавена опрема и помагала

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 600.000 денари на годишно ниво

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

2.1 
Подобрување/реконструкција на
застарената училишна мрежа и 
набавка на опрема и помагала

1. Анализа на постоечката 
училишна мрежа 

1. Добиени податоци
јуни – септември 
2015 нема

Одделение за 
образование

2. Подготовка на 
докуменација за 
воспоставување нова 
училишна мрежа

1. Одлука на Советот
септември –
ноември 2015

нема
Одделение за 
образование

3. Подотовка на елаборати и 
проектно-техничка 
документација за 
реконструкција на постоечките
објекти

1.Број на изготвени елаборати и број на 
проекти 

декември 2015 – 
јуни 2016

100.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование, 
Одделение  за 
урбанизам

4. Програма и набавка на 
опрема и помагала

1. Количина на набавена опрема и технички
помагала

декември 2015 – 
јуни 2016

450.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

2.2 Подобрување на 
енергетската ефикасност на 
училишната мрежа

1. Проценка на состојбата со 
енергетската ефикасност на 
објектите во училишната 
мрежа

1. Добиени податоци
септември –
декември 2015

нема
Одделение за 
урбанизам и ЛЕР

2. Изработка на елаборати 1. Број на елаборати 2016 – 2017
390.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
урбанизам и ЛЕР

3. Реконструкција согласно 
Програмата за енергетска 
ефикасност на о. Струмица

1. Број на реконструрирани училишта 2016 – 2017

4.860.000 ден.
донатори, 
кофинансирање
од буџет на 
општината

Одделение за 
урбанизам и ЛЕР

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста: Период на Финансиски Одговорен за 
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Задоволни граѓани

Приоритет: ЗГ 2. Воспоставување современи услови и практики во

образовниот систем на Општината
Показател 2.1 Бројки за реконструирана училишна мрежа (м2)

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 3.000.000 денари на годишно ниво

Показател 2.2 Бројки за набавена опрема и помагала

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 600.000 денари на годишно ниво

имплементација: износ/извор: имплементација:

2.3 Унапредување на 
просторните и материјалните 
услови за воннаставни 
активности согласно потребите 
на момчињата и девојчињата

1. Подготовка на проектно-
техничка документација за 
реконструкција/изградба на 
спортски сали во училиштата

1. Број на реконструирани/изградени 
спортски сали

септември 2015 –
2020

180.000 ден.
буџет на о. 
Струмица, 
донатор

Одделение за 
урбанизам и ЛЕР

2. Подготовка на техничка 
документација за пренамена и
приспособување на 
училиштен простор

1. Број на подготвена техничка 
документација (елаборати)

септември 2015 – 
континуирано

180.000 ден.
буџет на о. 
Струмица и 
донатори

Одделение 
урбанизам и ЛЕР

3. Пренамена и 
приспособување на 
училиштен простор

1. м2 приспособен простор
2016 – 
континуирано

буџет на о. 
Струмица и 
централен 
буџет,  
донатори

Одделение за 
урбанизам и ЛЕР
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Задоволни граѓани

Приоритет: ЗГ 3. Интегрирање на локалните потреби за 

образование во воспитно- образовниот систем
Показател 3.1 Број на заеднички развиени иницијативи / проекти со локалната заедница, бизнис-секторот и ГС

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 2 годишно

Показател 3.2 Број на преквалификувани / доквалификувани лица

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 50 лица годишно

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

3.1 Усогласување 
на образованието 
според локалниот 
пазар на трудот

1. Анализирање на потребите на 
пазарот на труд

1. Добиени податоци 

септември –
декември 2015 
септември –
декември 2016, 
континуирано

нема
Одделение за 
образование, ЦЗ на 
општина Струмица

2. Изработка на елаборати за 
воведување нови струки во ССУ

1. Број на изработени елаборати
до декември 2015, 
континуирано

12.000 ден
општински буџет

Одделение за 
образование, ЦЗ на 
општина Струмица

3. Верификација на нови струки 1. Позитивен одговор од МОН и одлуки на Советот до февруари 2016
нема

МОН, Одделение за
образование

4. Воведување нови струки 

1. Број на воведени струки
2. Број на запишани уленициученици 
(податоци разделени по пол)

септември 2016 – 
септември 2017

општински буџет
централна власт

Одделение за 
образование,
средните училишта

5. Анализа за воведување 
целодневна настава

1. Изготвена анализа
септември 2015 – 
јуни 2016

општински буџет
Одделение за 
образование

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

3.2 Зајакнување 
на институциите за 
неформално 
образование и 
образование на 
возрасни заради обука
на кадри според 
потребите на 
локалниот пазар на 
трудот

1. Воспоставување соработка низ  
постоечка законска легислатива

1. Успешен функционален Општински граѓански 
универзитет во рамките на ЕЛС

септември 2015 – 
континуирано

50.000 ден.
општински буџет 

Секретар на 
Општината, 
Одделение за 
образование

2. Поддршка при создавањето 
нови наставни програми

1. Број на наставни програми
септември 2015 – 
континуирано

20.000 ден.
општински буџет 
и донации

Секретар на 
општината, 
Одделение за 
образование
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Задоволни граѓани

Приоритет: ЗГ 3. Интегрирање на локалните потреби за 

образование во воспитно- образовниот систем
Показател 3.1 Број на заеднички развиени иницијативи / проекти со локалната заедница, бизнис-секторот и ГС

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 2 годишно

Показател 3.2 Број на преквалификувани / доквалификувани лица

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 50 лица годишно

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

3.3 Вклучување на

локалната 

заедница во 

дефинирањето на 

општинските 

образовни 

потреби и планови

1. Програма за партиципативно 
планирање

1. Број на одржани средби, донесени одлуки
септември 2015 – 
декември 2017

нема
Одделение за 
образование

2. Искористување на ИКТ во 
информирањето и вклучувањето 
во ЛЗ

1. Број на соопштенија, коментари, електронски 
форуми

септември 2015 – 
декември 2017

нема

Одделение за 
услуги на граѓаните 
и месна 
самоуправа, 
Одделение за 
образование

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

3.4 Користење на 
кариерно советување 
за насочување на 
учениците и 
невработените лица 
кон правилен избор на
професија 

1. Промоција на кариерните 
центри

1. Број на промотивни настани 
септември 2015 – 
континуирано

15.000 ден.
наменски 
дотации

Одделение за 
образование, ЦЗ 
Струмица

2. Поддршка на вмрежувањето на 
кариерните центри на регионално
и национално ниво

1. Број на заеднички развиени иницијативи
септември 2015 – 
континуирано

30.000 ден.
наменски 
дотации

Одделение за 
образование, ЦЗ 
Струмица

3. Соработка меѓу кариерните 
центри со институциите за 
неформално образование

1. Број на иницијативи и број на воспоставени 
соработки

септември 2015 – 
континуирано

30.000 ден.
наменски 
дотации

Одделение за 
образование, ЦЗ 
Струмица

3.5. Промоција на 
институциите за 
формално и 
неформално 
образование

4. Промоција на институциите за 
формално и неформално 
образование

1. Број на промотивни настани
2. Број на учесници, момчиња и девојчиња, на 
промотивните настани

септември 2015 – 
континуирано

50,000Општински
буџет

Одделение за 
образование
Центар за 
образование на 
возрасни - 
Струмица

3.6. Промоција на 
доживотно учење

5. Промоција на доживотно учење 1. Број на промотивни настани
2. Број на учесници (разделени по пол) на 

септември 2015 – 
континуирано

Општински 
буџетДонатори, 

Одделение за 
образование
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Задоволни граѓани

Приоритет: ЗГ 3. Интегрирање на локалните потреби за 

образование во воспитно- образовниот систем
Показател 3.1 Број на заеднички развиени иницијативи / проекти со локалната заедница, бизнис-секторот и ГС

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 2 годишно

Показател 3.2 Број на преквалификувани / доквалификувани лица

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 50 лица годишно

промотивните настани
сопствен буџет 
на Центрите за 
образование
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ОПШТИНА: Струмица  

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Обезбедување услуги

Приоритет: ОУ 1. Зајакнување на 

функционалноста на Секторот за 

образование

Показател 1.1 Соодветна систематизација на работните места

Почетна вредност: 0 Целна вредност: Нов правилник за систематизација

Показател 1.2 Број на обуки

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 2 на годишно ниво

Показател 1.3 Број на донесени процедури

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 100% до 2020

Показател 1.4 Воспоставен мериторен систем

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 100% до 2020

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

1.1 Измена и 
дополнување на 
систематизацијата

1. Изработка на предлог за 
усогласување на актот за 
организација и систематизација на 
работни места со Законот за јавна 
администрација

1. Усогласен акт крај на 2015 нема
Одделение за 
образование

2. Доекипирање на одделението за
образование 

1. Прием на нововработено лице во текот на 2016
480.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование,
Сектор за управување 
со човечки ресурси и 
обуики,
градоначалник

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

1.2 Градење 
капацитети за 
меѓуинституционална 
соработка

1. Работни средби со сите државни 
и општински институции

1. Број на реализирани работни состаноци
2. 

април 2015 – 
декември 2016

нема
Одделение за 
образование

2. Имплементација на заедничките 
заклучоци

1. Успешно имплементирани заклучоци
2.

април 2015 – 
декември 2016

нема
Одделение за 
образование

3. Обуки за вработените во 
институциите

1. Број на обуки
2

април 2015 – 
декември 2016

100.000 ден.
општински 
буџет, ЦЗ, 
проекти

Одделение за 
образование

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста: Период на Финансиски Одговорен за 
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ОПШТИНА: Струмица  

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Обезбедување услуги

Приоритет: ОУ 1. Зајакнување на 

функционалноста на Секторот за 

образование

Показател 1.1 Соодветна систематизација на работните места

Почетна вредност: 0 Целна вредност: Нов правилник за систематизација

Показател 1.2 Број на обуки

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 2 на годишно ниво

Показател 1.3 Број на донесени процедури

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 100% до 2020

Показател 1.4 Воспоставен мериторен систем

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 100% до 2020

имплементација: износ/извор: имплементација:

1.3 Унапредување на 
капацитетите на 
вработените во 
Секторот за 
спроведување на 
надлежноста

1. Проценка на моменталната 
состојба во рамките на Секторот

1. Дефиниран вид на потреби во текот на 2016 нема

Одделение за 
образование и Сектор 
за управување со 
човечки ресурси и 
обуки

2. Набавка на опрема 1. Број и вид на опрема во текот на 2016

50.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование

3. Обуки на вработените во 
Секторот согласно резултатите од 
добиената проценка

1. Број на обуки во текот на 2016
50.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование 

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

1.4  Зајакнување 
на процедурите за 
управување, контрола
и следење

1. Формирање одделение/сектор 
за инспекциски надзор во 
образованието и детската заштита

1. Изменета систематизација
2. Број на вработени во секторот

2016 – 2017
нема

Одделение за 
образование, Сектор 
за управување со 
човечки ресурси и 
обуки

2. Носење нови пишани процедури 
за контрола

1. Број и вид на процедура 2016 – 2017 нема

Одделение за 
образование, Сектор 
за управување со 
човечки ресурси и 
обуки
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ОПШТИНА: Струмица  

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Обезбедување услуги

Приоритет: ОУ 1. Зајакнување на 

функционалноста на Секторот за 

образование

Показател 1.1 Соодветна систематизација на работните места

Почетна вредност: 0 Целна вредност: Нов правилник за систематизација

Показател 1.2 Број на обуки

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 2 на годишно ниво

Показател 1.3 Број на донесени процедури

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 100% до 2020

Показател 1.4 Воспоставен мериторен систем

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 100% до 2020

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

1.5 Воспоставување 
мериторен систем за 
следење на работата 
на кадарот во 
образованието

1. Програма за мотивирање 
наставници

1. Број на опфатени наставници (поделени 
податоци  по пол)

септември 2015 –
декември 2017

50.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование

2. Програма за мотивирање 
стручни служби 

1. Број на опфатени стручни служби
септември 2015 –
декември 2017

50.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование

3. Програма за мотивирање органи 
на управување

1. Број на опфатени директори и управни 
одбори(поделени податоци  по пол)

септември 2015 –
декември 2017

50.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

1.6 Градење 
систем за мотивација 
на вработените во 
воспитно-образовниот
процес

1. Утврдување критериуми за 
наградување вработени

1. Број на критериуми
септември 2015 –
декември 2015

нема
Одделение за 
образование

2. Имплементирање на 
критериумите согласно изготвени 
програми за мотивација

1. Донесени програми
2. Број на наградени (поделени податоци  по 
пол)

септември 2015 –
декември 2017

нема
Одделение за 
образование
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Обезбедување услуги

Приоритет: ОУ 2. Зголемување на 

соработката меѓу факторите во воспитно-

образовниот процес

Показател 2.1 Функционална општинска веб-страница

Почетна вредност: 0 Целна вредност: www.strumica.gov.mk

Показател 2.2 Број на воспоставени партнерства

Почетна вредност: 0 Целна вредност: поголем од 3 до 2020

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

2.1 Зајакнување 
на системот за 
информирање на 
граѓаните 
(подобрување и 
редовно ажурирање 
на веб-страницата, 
користење на 
социјалните мрежи, 
простор за активности 
на форуми за областа 
образование)

1. Задолжување лице за редовно 
прибирање на податоци

1. Функционална општинска веб-страна до септември 2015 нема
Одделение за 
образование

2. Изготвување проект за 
воведување на турскиот јазик во 
информативниот дел во 
податоците за образованието 

1. Изготвен проект
2. Број на информации на турски јазик

до септември 2015
30.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование, 
одговорен за ИКТ при 
Одделение за правни 
и општи работи

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

2.2 Зголемување 
на интеракцијата меѓу 
образованието, 
бизнисот и 
граѓанскиот сектор

1. Организирање јавни дебати 1. Број на јавни дебати
октомври – 
декември 2015

50.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование, ЛЕР, ЦЗ 
на Општина Струмица

2. Имплементација на препораки и
заклучоци од јавни дебати

1. Број и вид на имплементирани заклучоци и 
препораки

декември 2015- 
декември 2017

нема
Одделение за 
образование, ЛЕР, ЦЗ 
на Општина Струмица

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

2.3 Воспоставување 
партнерства со 
единици на локалната
самоуправа, 
образовни институции
и меѓународни 

1. Трансфер на добри практики и 
размена на знаења и искуства со 
општини со веќе постоечки 
партнери

1. Број на организирани средби
2. Број на пренесени практики

од 2016 – 
континуирано

30.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование

2. Градење партнерства за 
регионален настап

1. Број на нови партнерства во рамките на ЈИ 
плански регион

од 2016 – 
континуирано

15.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование, 
Центар за развој на 
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Обезбедување услуги

Приоритет: ОУ 2. Зголемување на 

соработката меѓу факторите во воспитно-

образовниот процес

Показател 2.1 Функционална општинска веб-страница

Почетна вредност: 0 Целна вредност: www.strumica.gov.mk

Показател 2.2 Број на воспоставени партнерства

Почетна вредност: 0 Целна вредност: поголем од 3 до 2020

организации, на 
национално и 
меѓународно ниво

ЈИПР

3. Градење партнерства на 
меѓународно ниво

1. Број на нови партнерства во општини и 
образовни институции од странство
2.

од 2016 – 
континуирано

Донатори, 
кофинансирање

Одделение за 
образование,
Градоначалник, 
Сектор за ЛЕР

19



ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Обезбедување услуги

Приоритет: ОУ 3. Зголемување на 

атрактивноста на средните стручни 

училишта

Показател 3.1 Број на подготвени програми за воведување нови образовни профили

Почетна вредност: 0? Целна вредност: 5 нови програми до 2020

Показател 3.2 Број на новоотворени насоки во средното стручно образование

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 3 новоотворен насоки до 2020

Показател 3.3 Број на стимулативни мерки во уписната политика за средните стручни училишта

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 3 до 2017 

Показател 3.4 Број на стипендирани средношколци во средните стручни училишта

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 10 на годишно ниво  

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

3.1 Вклучување 
на бизнис-заедницата
во дефинирањето на 
општинските 
образовни потреби и 
планови

1. Анализа на потребите на 
пазарот на трудот

1. Број и вид на потреби 2016 нема
Одделение за 
образование, ЛЕСС

2. Доделување на надлежноста на
ЛЕСС да ги застапува интересите 
на бизнис-заедницата за 
потребите од вработување

1. Број на иницијативи/активности/проекти на ЛЕСС во 
областа

2015 – 
континуирано

нема ЛЕСС

3. Програма за размена на 
информации и искуства на 
училиштата и бизнис-заедницата

1. Број на остварени средби и програми
2015 – 
континуирано

10.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

ЛЕСС

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

3.2 Воведување 
стимулативни мерки 
во уписната политика 
за средните стручни 
училишта согласно 
постоечката законска 
рамка

1. Дефинирање програма за 
вклучување на припадниците на 
заедниците преку стимулативни 
мерки

1. Изготвена програма 2016 нема

Одделение за 
образование, 
Одделение за услуги 
на граѓаните и месна 
самоуправа

2. Одредување даночно 
олеснување за граѓаните кои 
запишале деца со посебни 
потреби во ССУ

1. Број на запишани ученици(податоци  поделени по 
пол)
2. Одлука на Советот

2016 нема

Одделение за 
образование, Сектор 
за финансиски 
прашања: Одделение 
за администратирање
на приходи

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста: Период на Финансиски Одговорен за 
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Обезбедување услуги

Приоритет: ОУ 3. Зголемување на 

атрактивноста на средните стручни 

училишта

Показател 3.1 Број на подготвени програми за воведување нови образовни профили

Почетна вредност: 0? Целна вредност: 5 нови програми до 2020

Показател 3.2 Број на новоотворени насоки во средното стручно образование

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 3 новоотворен насоки до 2020

Показател 3.3 Број на стимулативни мерки во уписната политика за средните стручни училишта

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 3 до 2017 

Показател 3.4 Број на стипендирани средношколци во средните стручни училишта

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 10 на годишно ниво  

имплементација: износ/извор: имплементација:

3.3 Дефинирање 
на општинската 
политика за  
поддршка на 
средношколците во 
средните стручни 
училишта (стипендии,
кредити...)

1. Изработка на критериуми за 
доделување стипендии

1. Број на стипендирани ученици (податоци поделени 
по пол)

2016 – 2017
обезбедени 
донации

Одделение за 
образование, ЛЕР, МС

2. Програма за интернатско 
сместување на средношколци од 
загрозени социјални семејства 
запишани во ССУ

1. Број на сместени ученици(податоци поделени по 
пол)

2016 – 2017 нема
Одделение за 
образование, ЛЕР

3. Програма за поддршка на 
средношколци

1. Број на поддржани ученици(податоци поделени по 
пол)

2016
300.000 ден. 
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

3.4 Усогласување
и верификација на 
наставните програми 
и планови во 
согласност со 
потребите за 
образовни профили 
на пазарот на трудот и
законската регулатива

1. Изработка на елаборат 1. Изработен елаборат 2016 – 2017
нема

Одделение за 
образование

2. Лобирање во МОН 1. Добивање верификација 2016 – 2017 нема
Одделение за 
образование, МОН

3. Одлука на Советот на о. 
Струмица за воведување нова 
струка

1. Донесена одлука 2016 – 2017 нема Совет 

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

3.5 Соработка со 
јавниот и приватниот 

1. Мотивирање и 
идентификување стопански 

1. Број на субјекти
2.

2016 – 2017 нема Одделение за 
образование
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Обезбедување услуги

Приоритет: ОУ 3. Зголемување на 

атрактивноста на средните стручни 

училишта

Показател 3.1 Број на подготвени програми за воведување нови образовни профили

Почетна вредност: 0? Целна вредност: 5 нови програми до 2020

Показател 3.2 Број на новоотворени насоки во средното стручно образование

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 3 новоотворен насоки до 2020

Показател 3.3 Број на стимулативни мерки во уписната политика за средните стручни училишта

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 3 до 2017 

Показател 3.4 Број на стипендирани средношколци во средните стручни училишта

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 10 на годишно ниво  

сектор за 
зголемување на 
можностите за 
практична работа на 
средношколците

субјекти заинтерисирани за 
практична настава

2. Склучување договор со 
заинтересираните субјекти

1. Број на договори 2016 – 2017
250.000 ден.
Наменска 
дотација

Одделение за 
образование

3. Евалуација на спроведената 
практична работа

1. Степен на задоволни практиканти и субјекти 2016 – 2017 нема
Одделение за 
образование,
училиштата
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Развој на капацитетите

Приоритет: РК 1. Градење на капацитетите на 

локалната администрација за мултисекторско

планирање

Показател 1.1 Број на обуки / семинари и состаноци

Почетна вредност: 0 ? Целна вредност: 2 на годишно ниво

Показател 1.2 Воспоставени нови процедури

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 100% до 2020 год.

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

1.1 Унапредување на 

способностите на 
Секторот и на 
локалната 
администрација за 
мултисекторско и 
меѓусекторско 
планирање

1. Анализа и утврдување на 
потребите

1.Број на лица по вид на обука(податоци поделени 
по пол)

октомври –ноември 
2015 – 2016

10.000 ден.
буџет на 
о. Струмица

Сектор за управување 
со човечки ресурси и 
обуки

2. Реализација на конкретни обуки 
и едукации

1. Број на одржани обуки

февруари – мај
 септември – 
октомври 
2015 – 2016

250.000 ден.
буџет на 
о.Струмица

Сектор за управување 
со човечки ресурси и 
обуки

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

1.2 Развој на 
процедури за 
меѓусекторска 
соработка во 
планирањето на 
образованието, 
особено со Секторот 
за финансии

1. Изработка на ходограм и 
процена на ризици

1. Видови ризици
септември –
декември 
2015 – 2016

10.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

Тим за мониторинг на 
имплементацијата на 
ISO 2011,
Сектор за управување 
со човечки ресурси и 
обуки

2. Имплементација на процедурите
преку донесена одлука и усвоен 
ходограм

1.Воспоставени пишани процедури континуирано нема

Одделение за 
образование, Сектор 
за финансиски 
прашања

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

1.3 Размена на 
искуства меѓу 
општинскиот и 
воспитно-образовниот
кадар на национално 
и меѓународно ниво

1. Организирање средби со 
збратимени градови од други 
земји

1. Број на остварени средби 2016 – 2017
90.000 ден. о.
Струмица

Одделение за 
образование

2. Организирање средби со 
градови на национално ниво на 
мултиетничка основа (Струга, 
Гостивар, Врапчиште, Центар, 

1. број на спроведени нови практики континуирано 180.000 ден.
о. Струмица

Одделение за 
образование

23



ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Развој на капацитетите

Приоритет: РК 1. Градење на капацитетите на 

локалната администрација за мултисекторско

планирање

Показател 1.1 Број на обуки / семинари и состаноци

Почетна вредност: 0 ? Целна вредност: 2 на годишно ниво

Показател 1.2 Воспоставени нови процедури

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 100% до 2020 год.

Куманово)
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Развој на капацитетите

Приоритет: РК 2. Градење на капацитетите на 

локалната администрација и на воспитно-

образовниот кадар за вклучување на 

образованието во активностите во локалната 

заедница

Показател 2.1 Број на средби и состаноци со субјекти од локалната заедница

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 6 годишно

Показател 2.2 Број на реализирани активности во локалната заедница

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 2 на годишно ниво

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

2.1 Креирање 
можности за 
едукативни 
активности и 
активности во 
заедницата во 
соработка со бизнис-
секторот и граѓанскиот
сектор

1. Анализа и истражување за 
одредени профили на пазарот на 
трудот

1. Актуелна состојба
мај – јуни 
2015 – 2016

10.000 ден. 
буџет на о. 
Струмица

ЦЗ , Одделение за 
образование

2. Организирање пет тркалезни 
маси за презентирање резултати 
од истражувањето

1. Број на организирани настани
мај – јуни 
2015 – 2016

150.000 ден. 
буџет на о. 
Струмица

ЦЗ , Одделение за 
образование

3. Спроведување заеднички 
проекти во заедницата со БС и ГС

1. Број на спроведени проекти
септември 2015 – 
декември 2017

буџет на о. 
Струмица
Донатори
БС

ЦЗ , Одделение за 
образование

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

2.2 Воспоставување 
редовен општински 
повик за реализација 
на воннаставни 
проекти и проектни 
активности со 
здруженијата на 
граѓани и бизнис-
секторот

1. Мотивација преку маркетиншки 
пристап на училиштата, ЗГ и 
бизнис-секторот

1. Број на пријавени проекти
јануари – мај 
2015 – 2016

нема
Одделение за 
образование, ЛЕР, ЦЗ 

2. Спроведување програма за 
реализација на воннаставни 
проекти и проектни активности со 
ЗГ и БС

1. Број на реализирани проекти
2. Извештаи од реализираните проекти

септември 2016 – 
декември 2017

буџет на о. 
Струмица,
донатори

Одделение за 
образование, ЛЕР, ЦЗ

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

2.3 Соработка со 
бизнис-секторот и 
локалната заедница за
реализација на 
хуманитарни и 

1. Организирање заедничка средба
со бизнис-сектор и локалната 
заедница за организирање 
заеднички културен настап

1. Агенда
април – мај 
2015 – 2016

10.000 ден.
о. Струмица

Младински совет, 
Одделение за 
образование

2. Реализација на културни настани 1. Број на реализирани настани новогодишно-
божиќен, 

50.000 ден.
о. Струмица

Младински совет, 
Одделение за 
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Развој на капацитетите

Приоритет: РК 2. Градење на капацитетите на 

локалната администрација и на воспитно-

образовниот кадар за вклучување на 

образованието во активностите во локалната 

заедница

Показател 2.1 Број на средби и состаноци со субјекти од локалната заедница

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 6 годишно

Показател 2.2 Број на реализирани активности во локалната заедница

Почетна вредност: 0 Целна вредност: 2 на годишно ниво

филантропски 
активности

велигденски период
образование и Боро 
Џони 

3. Реализацина на филантропски 
активности

1. Број на реализирани настани
2

Од септември 2015 
во континиутет 

буџет на о. 
Струмица
донатори

Младински совет, 
Одделение за 
образование, ЦЗ 
Струмица

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

2.4 Соработка на 
училиштата со 
локалните заедници, 
со цел реализација на 
активности поврзани 
со развојот на 
заедниците заради 
подобрување на 
условите за живот и 
работа во нив

1. Отворени денови за соработка 
на секое училиште поединечно со 
спортски здруженија, еколошки 
друштва, урбани и рурални 
заедници (исцртување игралишта)

1. Видови различни активности
24 мај
5 октомври (2015 – 
2017)

50.000 ден.
наменска 
дотација

Одделение за 
образование

2. Анализа на условите за престој и 
работа во основните подрачни 
училишта и обезбедување 
технички помагала и нагледни 
средства за подобар психофизички 
развој

1. Подобрени услови за престој и работа
септември – 
октомври (2015 – 
2017)

100.000 ден.
наменска 
дотација

Одделение за 
образование,
Сектор за услуги на 
граѓаните и месна 
самоуправа
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Развој на капацитетите

Приоритет: РК 3. Едукација и стручно 

усовршување на воспитно-образовниот кадар

Показател 3.1 Број на обуки / семинари и состаноци

Почетна вредност: 0? Целна вредност: 3 годишно

Показател 3.2 Број на реализирани проекти од воннаставни активности

Почетна вредност:0 ? Целна вредност: 6 годишно

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

3.1 Системска 
поддршка за 
едукација и стручно 
доусовршување на 
воспитно-образовниот
кадар

1. Спроведување анкета со цел 
добивање информации (проценка 
на потребите за обуки)

1. Добиени информации
крај на јуни         
2015 – 2016

10.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование и 
Одделение за услуги 
на граѓаните и   месна 
самоуправа

2. Спроведување програма за 
обуки и семинари согласно 
добиените резултати од 
проценката

1. Број на обуки и семинари
септември 2015 – 
август 2016

120.000 ден.
буџет на 
општина 
Струмица и 
донатори, ЦЗ 
Струмица

Одделение за 
образование, ЦЗ 
Струмица,
Сектор за управување 
со човечки ресурси и 
обуки

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

3.2 Поттикнување
на 
научноистражувачката
работа на наставниот 
кадар

1. Обука од идеја до реализација
1. Број на вклучени наставници(податоци поделени 
по пол)

декември 2015 - 
декември 2017

200.000 ден.
о. Струмица, 
донатори

Одделение за 
образование

2. Програма за набавка на опрема 
за кабинети и лаборатории

1. Количина на набавена опрема 2
декември 2015 – 
2020

Донатори,
Буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

3.3 Поддршка во 
воспоставувањето 
иновативни 
воннаставни 
активности

1. Истражување со цел добивање 
податоци за вклучување во 
активностите на карневалот

1. Добиени податоци
ноември – декември
2015

нема
Одделение за 
образование

2. Конкретна реализација на 
поддршката преку логистика

1. Број на иновативни воннаставни активности
февруари – март 
2016

60.000 ден.
о. Струмица

Одделение за 
образование

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Развој на капацитетите

Приоритет: РК 3. Едукација и стручно 

усовршување на воспитно-образовниот кадар

Показател 3.1 Број на обуки / семинари и состаноци

Почетна вредност: 0? Целна вредност: 3 годишно

Показател 3.2 Број на реализирани проекти од воннаставни активности

Почетна вредност:0 ? Целна вредност: 6 годишно

3.4 Обука и 
доусовршување за 
управувачкиот кадар и
стручните служби

1. Проценка на потребите за  обуки
и надградба

1. Идентификувани видови потреби
јуни – август 
2015 – 2016

нема

Одделение за 
образование, Сектор 
за управување со 
човечки ресури и 
обуки

2. Програма за реализација на 
обуки

1. Број на обуки
2. Број на учесници (податоци поделени по пол)

јуни – август 
2015 – 2016

180.000 ден.
о. Струмица, 
донатори

Одделение за 
образование , Сектор 
за управување со 
човечки ресурси и 
обуки

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

3.5 Промоција на 
добри училишни 
практики

1.Идентификување на практиките 1. Добиени податоци
август – септември 
2015 – 2016

нема
Одделение за 
образование

2. Организација на промотивен 
настан (саем)

1. Одржан настан
август – септември 
2015 – 2016

50.000 ден.
о. Струмица

Одделение за 
образование
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Управување со буџетот

Приоритет: УБ 1. Зголемување на уделот на 
општинскиот буџет наменет за образованието

Показател 1.1 Висина на ставката за образование во општинскиот буџет

Почетна вредност:0 ? Целна вредност: 10 % од општинскииот буџет годишно

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

1.1 Покачување на 
буџетските ставки за 
воспитно-образовниот
систем

1. Идентификување и анализа на 
тековната состојба и потребите

1. Висина на трошоци
2. Реални потреби

јуни – октомври 
2015 – 2016

35 400 ден.
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование 

2. Утврдување ставки за 
приоритети

1. Критериуми за составување приоритетен список
јуни – октомври 
2015 – 2016

50.000 ден. 
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование, Сектор 
за финансиски 
прашања, Одделение 
за урбанизам

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

1.2 Планирање во 
тесна координација и 
соработка со Секторот 
за финансии

1. Анализа на реалната висина на 
дотациите добиени за тековната 
буџетска година

1. Висина по ставки
октомври – 
декември 2015 – 
2016

не

Одделение за 
образование, Сектор 
за финансиски 
прашања и одговорен 
од Советот

2. Спроведување процедури за 
меѓусекторска соработка

1. Добивање информација за дополнителни 
средства

октомври – 
декември 2015 – 
2016

не

Одделение за 
образование, Сектор 
за финансиски 
прашања и одговорен 
од Советот

3. Планирање реален буџет, 
согласно образовните потреби

1. Буџет
октомври – 
декември 2015 – 
2016

не

Одделение за 
образование, Сектор 
за финансиски 
прашања и одговорен 
од Советот

4. Дефинирање политика за 
зголемување на буџетот

1. Оддлука на Советот
октомври – 
декември 2015 – 
2016

/

Одделение за 
образование, Сектор 
за финансиски 
прашања и одговорен 
од Советот
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Управување со буџетот

Приоритет: УБ 2. Зголемување на 

надворешните извори на средства за 

образованието

Показател 2.1 Висина на дотациите

Почетна вредност:0 ? Целна вредност: 5 % на дотации

Показател 2.2 Зголемени донации

Почетна вредност:0 ? Целна вредност:  15 % на донации

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

2.1  Воспоставување
дијалог  со  Владата  за
покачување  на
средствата  за
образование

1. Барање до ресорното 
Министерство за зголемување на 
буџетот, проследено со аналитичка
информација 

1. Договор за висината на дотациите согласно 
критериумите

20 август – 30 
септември 
2015 – 2016

нема
Одделение за 
образование, 
градоначалник

2. Иницирање заеднички средби 
преку ЗЕЛС со претставници од 
Министерството за образование

1. Одржани дебати
февруари – јуни 
2015 – 2016

50.000 ден.
буџет на о. 
Струмица

Одделение за 
образование,
градоначалник,
секретар на Совет

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

2.2 Покачување на 
средствата од 
небуџетските фондови

1. Детектирање можни извори на 
средства од фондови

1. Годишна програма на потенцијалните донатори
2. Донација по област од годишните програми

декември 2015 –
декември 2016

нема
ЛЕР,
Одделение за 
образование

2. Подготовка на проекти согласно 
утврдените приоритети

1. Број на поднесени апликации по распишан јавен 
повик од странски и домашни донатори

во континуитет

 10 % од 
вкупната 
вредност на 
проектот за 
кој се 
аплицира

ЛЕР,
Одделение за 
образование

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

2.3 Аплицирање на 
јавни повици за 
грантови

1. Изготвување проектна 
документација

1. Зголемена донација во континуитет 10–30 % од 
вкупната 
вредност на 
предлог- 
проектот

Сектор за ЛЕР, 
Одделение за  
образование

2.Изготвување целосна техничка 
документација и одобрение за 
градба

1. Одобрени проекти во континуитет 10–30% од 
вредноста на 
проектот, 

Сектор за ЛЕР,
Одделение за 
образование
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Управување со буџетот

Приоритет: УБ 2. Зголемување на 

надворешните извори на средства за 

образованието

Показател 2.1 Висина на дотациите

Почетна вредност:0 ? Целна вредност: 5 % на дотации

Показател 2.2 Зголемени донации

Почетна вредност:0 ? Целна вредност:  15 % на донации

буџет на 
о.Струмица, 
можност за 
ЈПП

ЦЗ
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ОПШТИНА: Струмица

ОБЛАСТ: Образование ПЕРСПЕКТИВА: Управување со буџетот

Приоритет: УБ 3. Зголемување на 

инвестициските вложувања во образованието

преку интеракција со бизнис-секторот за 

потребите на пазарот на трудот

Показател 3.1 Висина на инвестициските вложувања во образованието од страна на бизнис-секторот

Почетна вредност: 0?
Целна вредност: 10%на инвестиции

Показател 3.2 Број на ЈПП со бизнис-субјекти

Почетна вредност:0 ?
Целна вредност:        3 до 2020 год.

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

3.1 Интензивирање на
соработката  со
бизнис-секторот  за
зголемување  на
инвестициските
вложувања

1. Вклучување на бизнис-секторот 
за партиципативен буџет

1. Висина на инвестициските вложување
септември– 
декември 2015 – 
2016

нема

ЦЗ,
Сектор за ЛЕР,
Одделение за 
образование

2. Интензивирање на соработката 
со ЛЕСС и посета на стопанските 
субјекти

1.Добивање информации за развој на бизнис- 
секторот

во континуитет нема

ЛЕР,
ЦЗ,
Одделение за 
образование

Мерки/Иницијативи Активности Показател за активноста:
Период на 
имплементација:

Финансиски 
износ/извор:

Одговорен за 
имплементација:

3.2. Дефинирање нова 
даночна политика за 
стимулации при 
инвестирањето во 
образованието

1. Анализа на историските текови 1. Реални приходи 2016 нема

ЛЕР, Одделение за 
образование, Сектор 
за финансиски 
прашања: Одделение 
за администратирање 
на приходи 

2. Изработка на развојни насоки и 
политики, со студија

1. Број на субјекти со кои ќе се олесни данокот 2016 нема

ЛЕР, Одделение за 
образование, Сектор 
за финансиски 
прашања: Одделение 
за администратирање 
на приходи 

3. Воведување нова даночна 
политика

1. Зголемени приходи со даночни олеснувања
2. Одлука на Советот

2016 нема

ЛЕР, Одделение за 
образование, Сектор 
за финансиски 
прашања: Одделение 
за администратирање 
на приходи 
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Извори на финансирање на Акцискиот план

Акцискиот  план може да  се  финансира со  средства  од  буџетот  на  Општина Струмица,

средства од буџетот на Министерството за образование и наука, средства од бизнис-заедницата и

дополнителна  финансиска  помош  и  поддршка  обезбедени  преку  финансирање  проектни

активности од страна на други национални и меѓународни институции и организации.

Покрај финансиските средства кои ќе бидат одобрени од страна на Советот на Општина

Струмица и добиените средства во рамките на повиците за доставување проекти од МОН и на

останатите  надлежни  министерства,  дополнителни  финансиски  средства  за  финансирање  на

активностите  и  проектите  кои  ќе  произлезат  од овој  акциски  план ќе се  бараат  од  следниве

извори.

Финансиска програма Институција

Финансирање проекти од областа на

образованието

Министерство за образование и наука

донаторите во РМ

Реконструкција и ревитализација на опрема
Министерство за образование и наука

донаторите во РМ

Различни програми и проекти Влада на РМ

Инфраструктура

Министерство за образование и наука

Министерство за транспорт и врски

Министерство за животна средина

донаторите во РМ

Фондови на ЕУ, вклучително ИПА 1 и 2

Централно одделение за финансирање и

договори (CFCD - Central Finance and

Contracting Department) и Министерство за

образование и наука)

Програми и проекти поврзани со младите,

образованието и спортот
Агенција за спорт и млади

Различни типови проекти донаторите во РМ

Кредитни линии за општината
на пр. Проектот за подобрување на

општинските услуги (Светска банка)

ЈПП бизнис-секторот
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Мониторинг и евалуација

Спроведувањето на Акцискиот план за развој на образованието ќе го врши градоначалникот

преку Секторот  за  образование и  другите  делови на  јавната администрација.  Извршувањето на

Акцискиот план ќе се спроведува преку годишни програми изработени од страна на Секторот за

образование. 

Реализацијата на  Акцискиот  план  се  следи  преку  извештаи,  дискусии,  комуникација,

ажурирање и дејствување. Извештаите се изготвуваат квартално, по определен редослед. Во текот

на годината, раководителот на Секторот за образование има редовни тематски тримесечни средби

со вработените од Секторот, градоначалникот  и другите раководители на одделенија/сектори на кои

се  разгледуваат  тековните  моменти  од  спроведувањето  на  Акцискиот  план,  се  дискутираат

постигнатите резултати и индикатори за сите активности, проекти и програми во тековната година.

Со овој процес се овозможуваат континуирано следење и контрола на Акцискиот план во текот на

периодот за неговата имплементација, а во исто време е овозможено оценување на планираните и

спроведените мерки за поттикнување и поддржување на развојот на образованието.

Мерењето на  спроведувањето  на  Акцискиот  план  ќе  се  изведува  на  сите  нивоа  на

спроведување за кои се утврдени индикаторите,,поточно, на нивоата на стратешките приоритети,

мерки и активности.

Следењето (контролата)  на  извршувањето  на  Акцискиот  план  ќе  го  вршат  Советот  на

Општина Струмица и градоначалникот преку редовно следење на процесите на имплементација и

годишните извештаи изработени од Секторот за образование.

Евалуацијата на спроведувањето на Акцискиот  план е со  цел да се  утврди степенот  на

реализација на дефинираните активности и дали и до кој степен се јавиле предизвици/проблеми во

спроведувањето.  Прецизната  оценка  на  спроведувањето  ќе  даде  јасни  насоки  во  однос  на

понатамошното управување со спроведувањето на Акцискиот план.

За таа цел, Секторот за образование на Општина Струмица ќе изготвува годишни извештаи

за постигнатите резултати во имплементацијата на активностите од Акцискиот план. Извештаите ќе

се разгледуваат од страна на Советот во наредниот квартал од завршувањето на учебната година

(јули – септември).  Освен претставувањето на резултатите од работата од претходниот период,

овие извештаи треба да дадат осврт и на планираните програми и проекти за следниот период.

Извештајот  треба  да  содржи  доволно  информации  за  реализираните  и  тековните  активности,

анализи и податоци за индикаторите на претходните и тековните активности, за постигнувањето на

стратешките приоритети, а во исто време, и информации за планираните активности и начините за

нивна реализација.  Вака структурираниот извештај  ќе овозможи општинските органи (Советот на

општината и градоначалникот) да можат да дадат став за реализираното и насоки и инструкции за

планот во наредните години.

34



35




