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- 2016, „Кон инклузивно образование“ (Посебен извештај за
вклученоста на децата со попреченост во редовното основно
образование);

- 2017, Вклученост на децата и младите со попреченост во
редовното средно образование;

- 2018, „Вклученост на децата со попреченост во предучилишно
образование„;

- 2019, (тим за мониторинг, јули), во декември подготви Посебен
Извештај за остварување на правото на образование на децата
со попреченост во ОУ во Скопски регион;

- 2020, Посебен извештај за состојбата со остварување на
правото на образование на децата со попреченост на ниво на
цела држава;

Следење на инклузијата на децата со попреченост од НП
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Следење на инклузијата на децата со попреченост од НП
- август 2020, Посебен извештај за предизвиците, проблемите и

предностите на реализираната онлајн настава за учениците со
попреченост;

- август 2021, Посебен извештај за искуствата, предизвиците и
перцепциите на учениците и наставниците од средните
училишта за наставата во учебната 2020/21 со фокус на
оценувањето vs стекнатите знаења;

- август 2021, Посебен извештај за состојбата со
трансформација на ПОУ и посебните паралелки во ОУ со
ресурсен центар и центри за поддршка на учењето на
учениците со попреченост;

- декември 2021, Информација за состојбата со образовни и
лични асистенти како поддршка во учењето на инклузираните
ученици со попреченост во ООУ.
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Позитивни промени
 Закон за основно образование („Службен весник на РСМ“
бр.161/19 од 05.08.2019 година);

 Концепцијата за инклузивно образование;

 Трансформација на Посебните основни училишта и посебните
паралелки во Основни училишта со ресурсен венатр и центри за
поддршка на учењето на учениците со попреченост од учебната
2020/2021 година;

 усогласување на моделот на проценка (кој претходно се
спроведуваше од страна на повеќе комисии кои се дел од
здравствениот систем) со новиот модел на функционална проценка
- меѓународната класификација на функционирањето-МКФ;

 Измени на Законот за социјална заштита.
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 НП го нотираше проблемот во своите ГИ (учебната 2019/20 и 2020/21 
асистентите се обезбедуваа проектно, а не согласно Законот за 
основно образование);

 За време на пандемијата и наставата од далечина (од март 2020) на 
голем број асистенти на ученици со попреченост им беа прекинати 
договорите за работа;

 Децата беа препуштени само на поддршката од родителите и 
членовите од семејството;

 Од учебната 2021/22 образовните асистенти се обезбедуваат преку 
ОУ со ресурсен центар, а се финансирани преку МОН;

 Личните асистенти се обезбедуваат преку МТСП, односно со 
поднесување на барање до МЦСР (корисници се деца од 6 години со 
потешка, најтешка телесна попреченост или потполно слепи деца).

Необезбедени образовни и лични асистенти 
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 Поплаките и претставките од родители на деца со попречeност 
укажаа на фактот дека недостасуваат образовани и лични асистенти;

 Народниот правобранител констатира дека заклучно со октомври 
2021 година распределени се 414 образовни асистенти (за вкупно 266 
барања за образовни асистенти не е позитивно одговорено);

 Од вкупно 26 поднесени барања за лични асистенти обезбедени се 
само 9, одбиени се 5 барања како неосновани, а за 12 барања 
постапката не беше завршена поради немање слободни 
сертифицирани лични асистенти;

 НП во ГИ констатираше дека овој број кој не е конечен и истиот ќе се 
зголемува согласно тековните функционални проценки направени кај 
деца со попреченост кои ги реализираат Стручните тела за проценка 
по МКФ, како и согласно индивидуалните потреби на децата.

Согледување на состојбата од страна на НП 
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 Вкупен број примени Барања за обезбедување на образовен 
асистент за учебната 2021/2022 година - 83;

Број на обезбедени образовни асистенти – 80 (со рационализација на 
вработените асистенти во училиштето, за секој ученик е обезбедена 
поддршка);

 Број на необезбедени образовни асистенти – нема;

 Поднесено барање за нови 30 асистенти  за првачиња кои ќе се 
запишат во учебната 2022/23

 Основно училиште со ресурсен центар „Маца Овчарова“ Велес 
(го опфаќа Вардарскиот регион,дел од источен, 31ОУ)
Податоци до средина на март 2022:
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 Вкупен број примени Барања за обезбедување на образовен асистент за 
учебната 2021/2022 година - 96;

 Број на обезбедени образовни асистенти – 80 (со рационализација на 
ангажираните асистенти, обезбедена е поддршка за 84 ученици);

 Број на необезбедени образовни асистенти – 16;

 Поднесено Барање за дополнително обезбедување образовен 
асистент – 3.

 Основно училиште со ресурсен центар „Св. Климент 
Охридски“ Ново Село (источен и ЈИ регион, вкупно 49 ОУ)
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 Вкупен број примени Барања за обезбедување на образовен 
асистент за учебната 2021/2022 година – 192 (112 мак.јазик и 80 алб.);

 Број на обезбедени образовни асистенти – 115 (74 на мак. И 41 на 
алб.јазик) Со рационализација на ангажираните асистенти, 
обезбедена е поддршка за 123 ученици);

 Број на необезбедени образовни асистенти – 72 (33 ученици на 
македонски и 39 на албански јазик);

 пред почеток на второ полугодие поднесено Барање до МОН за 
дополнително обезбедување образовен асистент – 90;

 Основно училиште со ресурсен центар „Иднина“ Скопје
(Севреоисточен и дел од Скопски регион, 78 ОУ)
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 Вкупен број примени Барања за обезбедување на образовен асистент 
за учебната 2021/2022 година - 220;

 Број на обезбедени образовни асистенти – 130 (со рационализација на 
ангажираните асистенти, обезбедена е поддршка за 139 ученици);

 Број на необезбедени образовни асистенти – 90;

 Поднесено Барање за дополнително обезбедување образовен 
асистент – 90.

 Основно училиште со ресурсен центар „д-р Златан
Сремец“ Скопје (Полошки и дел од Скопски регион, 96 ОУ)
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 Вкупен број примени Барања за обезбедување на образовен 
асистент за учебната 2021/2022 година – 149 (бројот е добиен според 
одговори на прашалник добиен од 80 ОУ кои ги опслужуваат, а не 
според добиена проценка од МКФ);

 Број на обезбедени образовни асистенти – 80 (опслужуваат повеќе 
ученици);

 Број на необезбедени образовни асистенти – 8 (за кои е добиена 
проценка од МКФ);

 Поднесено Барање за дополнително обезбедување образовен 
асистент на турски, албански и македонски јазик – 8.

 Основно училиште со ресурсен центар “Кочо Рацин“ Битола 
(Југозападен и Пелагонски регион, 82 ОУ)
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Сумарни податоци од сите основни училишта со ресурсен 
центар на територија на Република Северна Македонија

 Од добиените податоци од основните училишта со ресурсен центар
произлегува констатацијата дека за учебната 2021/2022:

 Примени се вкупно 740 барања за обезбедување образовен
ассистент,

 Позитивно е одговорено на вкупно 485, 

 НЕ е позитивно е одговорено на вкупно 255,

 Дополнително побарано од МОН согласност за ново 
финансирање за вкупно 191 образовен асистент, за кои се уште
не е добиен одговор.
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Состојба со обебзедена лична (персонална) асистенција

 Согласно податоци од Министерство за труд и социјална политика 
за сите 30 ЈУ МЦСР на ниво на цела држава произлегува
констатацијата дека за учебната 2021/2022:

 Примени се вкупно 34 барања за обезбедување личен
асистент за ученици со попреченост

 Позитивно одговорено на 20 барања

 За вкупно 14 барања не е позитивно одговорено.

Причини: недостаток на лиценцирани лични асистенти, немање давател на 
услугата лична асистенција и вид и степен на попреченост која не е во 
согласност со Правилникот

Причини: недостаток на лиценцирани лични асистенти, немање 
давател на услугата лична асистенција, и вид/степен на попреченост.
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голем број на основни училишта  не се пристапни; 
 недоволно поддржувачка инклузивна клима во училиштата,
 недостаток од асистивна технологија, помагала, дидактички 
наставни материјали,
 недоволно застапено разумното прилагодување на 
индивидуалните потреби на ученикот;
 несензибилизиран наставен кадар , недоволно обучен за работа 
со деца со попреченост, 
неподготвеност на наставниот кадар во ОУ за изработка на 
Индивидуални образовни планови,
недоволно конкретни насоки од МОН, БРО во однос на 
модифицираната програма,
во голем број основни училишта недостасуваат специјални 
едукатори и рехабилитатори како стручни лица во стручните 
служби; 
 некомплетност на инклузивните тимови.

 Предизвици за остварување на ефективна инклузија 
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 дали е доволно јасна улогата на ресурсните училишта и на центрите 
за поддршка (како ќе се обезбеди услугата ако детето живее и учи 
на поголема оддалеченост (во друг град), која е генерално улогата 
на центрите за поддршка со оглед дека освен што е е направена 
трансформација се уште не даваат поддршка кон инклузираните 
ученици во училиштата во нивна близина;

 Подготвени ли се училиштата за работа со деца со комплексни 
потреби, а за кои МКФ препорачува модифицирана програма (која 
делумно се реализира во училиштата каде што учат, а дел во 
ресурните училишта);

 Учебната 2022/23 е последна кога според Законот за основно 
образование ОУРЦ ќе вршат упис во прво одделение. Што доколку 
родителите инсистираат на упис во ОУРЦ, со оглед дека има 
родители кои ценат дека на детето му е подобро во овие училишта 
(стручност, опременост, пристап и сл)?;

 Отворени прашања
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 Треба  ли да не загрижува тоа што услугата Лична асистенција е 
базирана на медицинска дијагноза (одбиени се деца со 
комбинарана попреченост, аутизам ит.н);

 Доволен ли е лимитот од 80 часа месечно лична асистенција;

 Што во случај кога во определено место има дете со попреченост, а 
нема давател на услугата, дали лесно може да се обезбеди личен 
асистент од друго место?
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