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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  
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КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПШТИНСКАТА ЈАВНА УСТАНОВА, ОТВОРЕН 

ГРАЃАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ  „КРСТЕ МИСИРКОВ“ - БИТОЛА       

  

Општинската јавна установа, Отворен граѓански универзитет за доживотно учење  

„Крсте Мисирков“ - Битола е основан од страна на Народниот одбор на општина Битола, 

со решение бр.25426 од 22.10.1957 година. Сместен е во централно градско подрачје во 

Битола во зграда, која е ставена под заштита како културно наследство. 

Општинската јавна установа, Отворен граѓански универзитет за доживотно учење 

„Крсте Мисирков“ - Битола е регистриран во Централен регистер на РСМ со решение бр. 

30420140004516. Основната дејност по решението за првата регистрација е „Културно 

образовна дејност“, шифра 120331.  

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 има решение за верификација на воспитно образовната 

дејност, предучилишно и основно образование од Секретаријатот за општествени 

дејности при Собранието на Општина Битола бр. 10-2179 од 03.07.1986 година. 

Министерството за образование и наука (МОН) издало решенија за верификација на 

установата за образование на возрасните ОЈУ Отворен граѓански универзитет за 

доживотно учење “Крсте Мисирков“ од Битола за реализација на посебните програми: 

- козметичар за нега на лице и тело бр. 12-3284/2016 од 23.02.2017 год., 

- фризер за жени и мажи бр. 12-3145/2016 од 22.02.2017 год., 

- маникир и педикир бр. 12-3146/2016 од 23.02.2017 год. и 

- шминкер бр. 12-3143/2016 од 23.02.2017 год. 

Врз основа на Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење 

просторот и основните средства за работа на универзитетот се е преземени од општина 

Битола со Одлука на Совет на општина бр. 07-15/22 од 04.07.2012 година и истите се 

отстапени на трајно и бесплатно ползување на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за 

доживотно учење “Крсте Мисирков“ од Битола.  

ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење “Крсте Мисирков“ од Битола 

има вкупно 2 вработени: директор – ВСС, професор по филозофија и секретар – ВСС, 

Правен факултет. 

Управниот одбор има донесено Статут на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за 

доживотно учење “Крсте Мисирков“ од Битола бр. 01-145 од 16.10.2014 год. и за истиот од 

МОН има добиено решение за согласност на Статут бр. 19-15306/4 од 23.10.2014 год.  

На предлог на директорот на Работничкиот универзитет, Управниот одбор има 

донесено Годишна програма за работа за 2020 година бр. 01-108 од 25.10.2019 год. 
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1. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 
1.1 Реализирање на наставните планови и програми 

Во Општинската јавна установа, Отворен граѓански универзитет за доживотно учење  

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

- формално образование за возрасните за предучилишно и основно образование и 

воспитание; 

- неформално образование за:  

- козметичар за нега на лице и тело, 

- фризер за жени и мажи, 

- маникир и педикир и 

- шминкер и 

- информално образование.  

Формалното образование за возрасните за предучилишно и основно образование и 

воспитание се реализира согласно наставниот план за осумгодишно основно 

образование, од 1986 год. ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење  

„Крсте Мисирков“- Битола нема извршено преверификација на воспитно-образовната 

дејност согласно наставните планови и програми за деветгодишно основно образование. 

Неформалното образование се реализира по посебни наставни програми изработени 

од ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење  „Крсте Мисирков“ и 

верифицирани од Центарот за обраование на возрасните и МОН и тоа за: шминкер, 

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

наставните програми е определено времетраењето на курсот, бројот на наставните 

часови, наставниот кадар, просторните услови и др. Наставата се состои од теортески и 

практичен дел. 

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

покрај курсевите и полагањата за неформално образование реализира и полагање 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.  

Дипломите, уверенијата и сертификатите кои ги издава ОЈУ Отворен граѓански 

универзитет за доживотно учење  „Крсте Мисирков“ - Битола се признати во Европската 

Унија и пошироко. 
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2. ПОСТИГАЊА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 
2.1 Постигања на слушатели 

На кандидатите кои со успех го завршиле формалното образование за возрасни за 

осумгодишно основно образование им се издаваат сведителства за завршено осмо 

одделение. 

На кандидатите кои со успех ја завршиле обуката за неформално образование по 

посебни наставни програми за: шминкер, козметичар на нега на лице и тело, маникир и 

педикир и фризер за жени и мажи и постигнале добри резултати на полагањата им се 

издава сертификат одобрен образец од МОН. Постигањата на секој учесник (изработки, 

тестови и др.) се чуваат во досие на учесникот.  

За кандидатите од информално образование кои постигнале добри резултати на 

полагањата им се издава диплома, освен за лицата кои полагаат за болничар на кои им 

се издаваат уверенија. 

Во 2018 година вкупно: 

- 8 ученици се стекнале со сведителство за завршено осмо одделение, 

- 18 учесници посетувале настава за неформално образование, од кои 13 се 

стекнале со сертификати, и 

- 80 учесници се стекнале со уверенија и дипломи за занимања во информално 

образование. 
  

2.2 Запишување на кандидати по области и нивна партиципација 

Запишувањето на кандидати за секоја дејност-курс се врши врз основа на Годишната 

програма за работа на Отворен граѓански универзитет за доживотно учење  „Крсте 

Мисирков“  Битола. Запишувањето се врши по: претходно објавено соопштение преку 

медиумите, објава на огласната табла на универзитетот и по барање на самите 

кандидати. 

Запишувањето на кандидатите се врши со склучување на Договори за следење на 

програма за образование на возрасни. 

Висината на партиципацијата која ја уплатуваат кандидатите е утврдена со Одлука на 

Управниот одбор за утврдување на цените на образовните форми при Отворен граѓански 

универзитет за доживотно учење „Крсте Мисирков“ - Битола бр.02-111 од 06.10.2017 

година. 

Во тековната 2019 година ОЈУ 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. 
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3. УЧЕЊЕ И НАСТАВА 

 

3.1 Планирање на инструкторите 

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

инструкторите кои реализираат формално и неформално обазование немаат изработено 

планирања за реализација на наставата. Инструкторите наставата ја реализираат 

согласно посебните програми. 

Распоредот за реализирање е флексибилен и се изработува во договор со 

кандидатите. 
   

3.2 Наставен процес 

Наставата за формалното образование за возрасни според планот и програмите за 

осумгодишно образование не се реализира. Кандидатите само полагаат испити по 

предвидените предмети, по предходни консултациии со инструкторите. 

Теоретската и практичната настава во неформалното образование се изведува на 

македонски наставен јазик во курсни групи со најмногу 5 учесници, согласно соодветната 

наставна програма. Наставата се реализира во просториите на изведувачите. ОЈУ 

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

изведувачите (фризерски и козметички салони, салони за масажа, текстилни и други 

фирми) и инструкторите има склучено Договори за изведување на настава на 

образование за возрасни.  

За информалното образование не се изведува настава, се реализира само полагање. 

 

3.3 Искуство на слушателите   

Изведувачите на неформалното образование ги обезбедуваат потребните услови 

(просторот, опремата и нагледните средства и наставни материјали) и истите ги 

задоволуваат потребите на учесниците за успешно совладување на знаењата и 

вештините предвидени со посебните наставни програми. 

 

3.4. Водење на педагошка евиденција и документација 

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

води педагошка документација која опфаќа: главна книга за посебните програми од 

неформалното образование и главна книга за програмата од формално образование за 

возрасни. Главните книги се одобрени од МОН. 

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

се води и педагошка евиденција за спроведувањето на наставата според посебните 

програми од неформалното образование. За секој учесник се води досие на учесникот. 

Водењето на педагошката евиденција и документација е со мали пропусти. 
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4. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ 

4.1 Севкупна грижа  

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

располага со безбеден простор за изведување на обуките. Дворот е зграден, но истиот 

нередовно се одржува и  не е хортикултурно уреден.  

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

4 противпожарни апарати и истите нередовно се сервисираат. Нема хидранти, нема 

видео надзор ни физичко обезбедување. Електричната инсталација е целосно 

реновирана во 1992 год. Не е направена проверка на громобранската инсталација од 

нејзиното поставување. 

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

редовно секоја година ги осигурува објектите, вработените и опремата. 

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

води политика за забрана на пушење, консумирање алкохол, дистрибуција и 

консумирање на наркотични средства. Има соопштенија и предупредувања на видни 

места за забрането пушење. 

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

Битола не е прилагоден за потребите на учесници со телесна попреченост. 

 

4.2. Здравје  

Тоалетот е чист и хигиената во истиот задоволува. Останатите простории се чистат 

еднаш неделно и хигиената во нив задоволува. Во ОЈУ Отворен граѓански универзитет за 

доживотно учење  „Крсте Мисирков“ - Битола има корпи за отпадоци. 

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

спроведува дезинфекција, дератизација и дезинсекција на просториите.  

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

Битола  делумно задоволува. 

 

4.3. Следење на напредокот  

Во формалното образование за возрасни во ОЈУ Отворен граѓански универзитет за 

доживотно учење „Крсте Мисирков“ - Битола не се водат дневници како форми на 

педагошка евиденција, од причина што не се спроведува настава. 

Во неформалното образование за возрасни инструкторите водат евиденција во вид на 

дневници, за реализираните активности предвидени во посебните програми, со: ден, 

датум, број на часови, предавач, тема на предавање, број на слушатели и отсуства. 

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

не се следи напредокот на учесниците во неформалното образование, за времетраењето 

на нивната обука. Проверката на стекнатите знаења и вештини се врши на крајот од 

обуката. 
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5. КЛИМА 

 

5.1. Клима и односи во Отворен граѓански универзитет за доживотно учење   

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

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

Соработката на вработените со учесниците и нивните инструктори е на високо ниво. 

Вработените во соработка со инструкторите имаат донесено Куќен ред и Кодекс на 

однесување на учесниците, во кој се предвидени правила за однесување и обврските за 

учесниците и инструкторите. Нема пропишани процедури при нарушување на правилата 

на Кодексот и Куќниот ред. 

 

5.2 Промовирање на постигањата 

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

ги промовира постигањата на учесниците. 

 

5.3. Еднаквост и правичност  

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

поддржува половата, етничката и верска еднаквост. 

 

5.4. Партнерски однос со локалната и деловната заедница 

Соработката на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење  „Крсте 

Мисирков“ - Битола со локалната заедница е во рамките на законските обврски. 

Вработените сметаат дека соработката со локалната заедница не е на потребното ниво. 

Соработката со деловната заедница е во делот на обезбедување на изведувачи за 

спроведување на посебните програми за неформалното образование, преку склучување 

на договори за обезбедување на потребните услови.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РЕСУРСИ 
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6.1 Сместување и просторни капацитети  

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

располага со зграда во централното градско подрачје, од цврста градба со површина на 

основа од 238 м2 и двор од 545 м2. Катноста на објектот е П+2. Во дворното место има 

санитарни јазли и два помошни објекти.  

Во приземјето на објектот има 6 деловни простории кои се издаваат на деловни 

субјекти. На првиот кат располага со 4 простории од кои една се издава на деловен 

субјект а останатите не се користат. На вториот кат има 4 простории, од кои 2 се користат 

како канцеларии, а останатите 2 кои се опремени за слушални не се користат. 

6.2 Наставни средства и материјали 

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

располага со наставни и нагледни средства и технички помагала, кои се застарени и не 

се користат. 

Наставните материјали и средства потребни за реализација на теоретската и 

практичната настава предвидена во посебните програми од неформалното образование 

се обезбедуваат од страна на универзитетот и истите се предмет на договор со 

изведувачите. Останатата опрема која се користи во наставата се обезбедува од страна 

на изведувачите. 

 

6.3 Обезбедување на наставен кадар 

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

реализирање на своите предвидени активности склучува договори со надворешни лица - 

инструктори за определен хонорар. 13 лица кои се моментално ангажирани да ги 

реализираат обуките имаат соодветни квалификации, согласно Статутот и Нормативот за 

наставен кадар предвиден во посебните програми.  

Вработените изјавија дека имаат потешкотии при изнаоѓање на лица со соодветни 

квалификации за реализација на одредени програми. 

 

6.4 Финансиско работење 

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

целост се самофинансира. Средствата се обезбедуваат од сопствените приходи за 

извршени услуги и од закупнина на деловниот простор со кој располага. Деловниот 

простор е издаден со склучување на договори со закупците и истите со анекс на договори 

се продолжени на неодредено време. 

Управниот одбор на предлог на директорот секоја година донесува финансиски план 

за работење, во кој се планираат приходите и расходите и редовно ги разгледува 

годишните извештаи за финансиско работење и истите ги доставува до Централен 

регистар. Сметководството го води надворешно лице. До денот на надзорот не е 

спроведена ревизија во финансиското работење на универзитетот. 
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7.УПРАВУВАЊЕ/РАКОВОДЕЊЕ СО УЧИЛИШТЕТО  И КРЕИРАЊЕ НА ПОЛИТИКА НА 

УЧИЛИШТЕТО 

7.1. Управување/раководење  

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

орган на управување е Управен одбор (УО), кој не е конституиран согласно Законот за 

отворените граѓански универзитети за доживотно учење. Еден член од УО е пензиониран, 

а на останатите членови им е изминат мандатот. До денот на надзорот универзитетот 

нема добиено решенија за делегирање на членови на УО од оснивачот и од МОН. 

Управниот одбор за своето работење има донесено Деловник за работа на УО (бр. 01-

144 од 16.10.2014 год.). 

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

година. Истиот е професор по филозофија и има положено испит за директор во 

Државниот испитен центар бр.10-821/3 од 10.05.2012 година. Директорот на 

универзитетот својата работа ја заснова на своето долгогодишно искуство како директор, 

познавања од областа и тимска работа. 

    

7.2. Цели и креирање на политика 

Управниот одбор на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Крсте 

Мисирков“ од Битола на предлог на директорот има донесено програма за развој за 

период од 2019-2023 год., во која се нагласени стратешките цели. 

Вработените изјавија дека заедно тимски ги одредуваат стратешките цели и креираат 

политиката, кои се во согласност со Националната стратегија за образование на 

државата. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наоди и препораки 
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Јаки страни 

 Просторот за изведување на обуки е безбеден; 

 Клима и односите во ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење 

„Крсте Мисирков“ - Битола се добри. 

 

 

Слаби страни 

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

Битола нема извршено пре-верификација на воспитно-образовната дејност 

согласно наставните планови и програми за деветгодишно основно образование, 

 Управниот одбор не е конституиран согласно Законот. 
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Препораки 

 Да се превземат активности за верификација на воспитно-образовната 

дејност согласно наставните планови и програми за деветгодишно 
основно образование, 

 Да се преземат активности за конституирање на Управниот одбор 

согласно закон. 
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