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Државен просветен инспекторат    

 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
          Државен просветен инспекторат 
       Број: 09-21/2 

15.01.2020 година 
Битола 

 
Општинска јавна установа, Отворен граѓански универзитет за доживотно учење  
„Крсте Мисирков“  Битола 

Конечен извештај од извршена интегрална евалуација 

Датум на интегрална евалуација: од 20 до 22.11 .2019 година 

Број на извештај: 19 /пелагониски/2019 

Раководител на инспекциски тим: Весна Корлевска 

Вид на училиштето: формално и неформално образование 

Основач на универзитетот: општина Битола 

Број на ПУ / 

Наставен јазик: македонски  наставен јазик 

Број на слушатели : 15 

Број на инструктори: 13 

Претседател на Управен одбор: Јованоски Благојче 

Директор на универзитетот: 
Добре Илијовски 
 

Датум на претходна интегрална евалуација:  од 19 до 21. 10.2016г. 

Адреса на универзитетот: ул.„Рузвелтова “ бр.5  Битола 

Телефон: 047/232-012 

Факс: 047/232-012 

e-mail:  rab_uni@hotmail.com 

Оценка од ИЕ 2,30  делумно задоволува 

Инспекцискиот надзор  е извршен согласно членовите 2, 19, 25 и 26 од Законот за 
просветна инспекција („Сл.весник на РМ“ број 52/2005) и Правилникот за начинот и 
постапката за вршење на инспекциски надзор на просветната инспекција („Сл. весник на 
РМ“ број 86/2006). 
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РЕЗИМЕ 

 Во согласност со Годишната програма за работа на Државниот просветен 

инспекторат (ДПИ) и Законот за Просветна инспекција од 20 до 22.11.2019 год. тим од два 

државни просветни инспектори спроведоа интегрална евалуација во Општинската јавна 

установа, Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Крсте Мисирков“ - Битола. 

За време на надзорот инспекторите ги спроведoјa сите планирани активности и тоа: 

посета на курсна настава: се следеја само условите за работа, средствата и начинот на 

реализирање на практичната обука , се одржаа планираните состаноци со директорот и 

вработените.  

Од целокупната евиденција и документација која беше приложена и разгледана за 

време на надзорот, разговорите водени и се она што можеше да се види на лице место, 

тимот од државни просветни инспектори констатира дека работата во Општинската јавна 

установа, Отворен граѓански универзитет за доживотно учење  „Крсте Мисирков“ - Битола 

делумно задоволува. 

Во Општинската јавна установа, Отворен граѓански универзитет за доживотно учење  

„Крсте Мисирков“ - Битола застапени се три вида на образование: формално 

образование, неформално образование и информално образование.  

Општинската јавна установа, Отворен граѓански универзитет за доживотно учење 

„Крсте Мисирков“ - Битола реализира програма за формално образование за возрасни за 

предучилишно и основно образование и воспитание. 

ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Крсте Мисирков“ - Битола 

сам има изработено посебни програми од неформалното образование за: шминкер, 

козметичар на нега на лице и тело, маникир и педикир и фризер за жени и мажи. 

Министерството за образование и наука и Центарот за образование за возрасни Скопје 

имаат издадено решение за верификација на образование на возрасни за реализација на 

истите. На кандидатите кои со успех ја завршиле обуката и постигнале добри резултати 

на тестовите им сертификат. 

ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Крсте Мисирков“ - Битола 

реализира и програми за занаети кои не се верифукувани и тоа за:  масажа и 

физиотерапија, болничар, кроење и шиење, дактилограф, ракувач на виљушкар, ракувач 

на дигалка и други. За овие кандидати кои со успех ја завршиле обуката и постигнале 

добри резултати на тестовите им издава диплома, а за лица кои полагаат за болничар се 

издаваат уверенија. 

Минататa 2018 година имало курсеви и полагања за неформално образование по: 

шминка, надградба на нокти, фризери, козметика, физиотерапија и масажа и кроење и 

шиење. Вкупниот број на кандидати кои минатата година посетувале настава е 13 

кандидати и на сите им се издадени дипломи и уверенија за завршен курс по 

горенаведените курсни форми. Покрај курсевите и полагањата за неформално 

образование вкупно 50 кандидати полагале за информално образование за: 

автомеханичар, болничар, пожарникар, заварувач, бравар, молер, пекар, готвач, ракувачи 

на виљушкари, ракувач на градежни машини, ракувач на дигалка, неговател на возрасни, 

ракувач на парни котли и садови под притисок, ѕидаро-фасадер, столар, познавање на 

компјутерски програми и познавање на англиски јазик и други.   
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Запишувањето се врши врз основа на: претходно објавено соопштение преку 

медиумите, објавување на огласна табла на универзитетот и по барање на самите 

кандидати во текот на целата година. 

Во тековната година Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Крсте 

Мисирков“ - Битола својата активност ја реализира преку следните курсни форми: 

програми за шминка - 4 кандидати, надградба на нокти - 4 кандидати, козметика - 2 

кандидати, фризер - 3 кандидати и за кроење и шиење - 2 кандидати. 

Во Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Крсте Мисирков“ - Битола 

инструкторите кои реализираат курсна настава немаат изработено планирања за 

реализација на истата.  

Просторот  е безбеден за изведување на обука.  

Отворен граѓански универзитет за доживотно учење  „Крсте Мисирков“  Битола ги има 

осигурано објектите, опремата и вработените. 

Пристапот во Отворен граѓански универзитет за доживотно учење  „Крсте Мисирков“  

Битола не е прилагоден на потребите на слушатели со телесна попреченост. 

Хигиената во Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Крсте Мисирков“  

Битола  делумно задоволува. 

Во Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Крсте Мисирков“  Битола 

владее позитивна клима на меѓусебна доверба и почитување на сите вработени.   

Соработката на Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Крсте Мисирков“  

Битола со локалната заедница и деловната заедница е во законските рамки. 

Опременоста на Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Крсте Мисирков“  

со нагледни и наставни средства и материјали делумно задоволува. 

Во Отворен граѓански универзитет за доживотно учење  „Крсте Мисирков“ од Битола 

орган на управување е Управниот одбор, кој не е конституиран согласно Законот за 

отворените граѓански универзитети за доживотно учење.  

Тековниот директор е избран со решение на Управен одбор бр. 04-18 од 06.02.2019 

година  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


