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ПРОТОКОЛ ЗА СОРАБОТКА НА СЕКТОРСКИТЕ КОМИСИИ ЗА 

КВАЛИФИКАЦИИ ВО ОПШТИ И ОДДЕЛНИ СЛУЧАИ НА 

ЗАЕДНИЧКА НАДЛЕЖНОСТ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИ СТАНДАРДИ НА 

ЗАНИМАЊЕ, СТАНДАРДИ НА КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОГРАМИ 

 

Цели 

 

Целта на овој Протокол е да се подобри ефикасноста на работата на 

секторските комисии за квалификации преку регулирање на постапките во случај 

на задачи под заедничка надлежност на секторските комисии за квалификации, а 

особено во случај на заедничка надлежност за предложените стандарди на 

занимање, стандарди на квалификација и програми. 

 

Надлежност на секторските комисии за квалификации 

1. Секторските комисии за квалификации ги извршуваат задачите согласно 

Законот за стручно образование и обука, Законот за националната рамка на 

квалификации и Правилникот за работата на Националниот одбор за 

Македонската рамка за квалификации. 

2. Некои задачи на секторските комисии за квалификации можат да потпаднат 

под заедничката надлежност на повеќе секторски комисии за квалификации. 

 

Секторските комисии за квалификации, во согласност со препораките од 

активност 1.2.2, се одговорни за евалуација на стандардите на занимање, 

стандардите на квалификации за стручно образование и обука и оценување на 

усогласеноста на програмите за стручно образование и обука и формалните 

програми за образование на возрасни и програмите за формално стручно 

образование на возрасни со стандардите на квалификации од стручно 

образование и обука од Регистарот на МРК. 
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Постапка во случај на заедничка надлежност на секторските комисии за 

квалификации за предложените стандарди на занимање 

 

Составување на работна група 

 

1. По приемот на предлогот за вклучување или ревизија на стандардот на 

занимање во Регистарот, министерството одговорно за образование и 

наука, поточно одделението одговорно за обезбедување на 

административна поддршка на Националниот одбор и на секторските 

комисии за квалификации, може да утврди дека за предлогот е потребна 

заедничка надлежност на две или повеќе секторски комисии за 

квалификации. 

2. Секторската комисија за квалификации која утврдува дека добиениот 

предлог за за евалуација на стандардот на занимање  е под заедничка 

надлежност на две или повеќе секторски комисии за квалификации, за 

истото ќе го информира оделението од став 1 на овој член. 

3. Во случај на заедничка надлежност над предложените стандарди на 

занимање, Министерството за образование и наука, поточно одделението 

одговорно за обезбедување на административна поддршка на 

Националниот одбор и секторските комисии за квалификации, формира 

надлежна работна група, во согласност со Министерството за труд и 

социјална политика.  

4. Министерството за образование и наука, поточно одделението одговорно 

за обезбедување на административна поддршка на Националниот одбор и 

секторските комисии за квалификации обезбедува административна 

поддршка за работата на работната група. 

 

Состав на работната група 

 

1. Работната група е составена од претставници на релевантните секторски 

комисии за квалификации. 

2. Претседавачот на работната група се избира од членовите на работната 

група. 

3. Работната група е составена од xy членови. 

4. За евалуација на предлозите за кои членовите на работната група немаат 

соодветен профил или степен на квалификации, треба да се вклучат 

надворешни експерти. 
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Состаноци на работната група 

1. Работната група ги почитува одредбите од Деловникот за работа на 

секторски комисии за квалификации кои се однесуваат на подготовката за 

состанокот, течењето на состанокот, одлучувањето, содржината на 

записниците, правата на членовите и должностите на членовите, конфликт 

на интереси. 

2. Релевантниот материјал, кој вклучува предлог на стандардот за занимање 

и придружен допис, се доставува до членовите на работната група како 

подготовка за состанокот од страна на претседавачот на работната група. 

3. Од членовите на работната група се бара да ја извршат евалуацијата пред 

состанокот во согласност со инструкциите дадени од страна на 

претседавачот на работната група. 

4. Средбата/ состанокот на кој присуствуваат членовите на работната група 

се одржува со цел да се договори заедничкото мислење. 

5. Како резултат на дискусија, работната група подготвува извештај за 

евалуација на образецот кој е приложен кон Правилникот за работата на 

Националниот одбор за Македонската рамка за квалификации. Извештајот 

се состои од позитивно мислење на работната група за предложениот 

стандард на занимање или препораки и насоки за тоа кои промени треба 

да се направат. 

6. Извештајот за евалуација го потпишува претседавачот на работната група 

вклучен во евалуацијата. 

7. Во случај на позитивен резултат од евалуацијата, извештајот за 

евалуација се доставува до Министерството за труд и социјална политика. 

Во случај на негативно мислење од работната група за предложениот 

стандард на занимање, извештајот за евалуација се доставува до 

министерството надлежно за образование и наука, поточно одделението 

одговорно за обезбедување на административна поддршка на 

Националниот одбор и на секторските комисии за квалификации. 

8. Предлогот за вклучување или ревизија на стандардот на занимање кој 

повторно се поднесува за оценување, се оценува од страна на истата 

работна група која го оценувала предлогот за вклучување или ревизија на 

стандардот на занимање. 
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Постапка во случај на заедничка надлежност на секторски комисии за 

квалификации за предложените стандарди или програми за квалификации 

 

1. По приемот на предлогот за стандард на квалификација и/или програма, 

Министерството за образование и наука, поточно одделението одговорно 

за обезбедување на административна поддршка на Националниот одбор и 

на секторските комисии за квалификации може да утврди дали за 

предлогот е потребна заедничка надлежност на две или повеќе секторски 

комисии за квалификации. 

2. Секторската комисија за квалификации која утврдила дека за предлогот за 

стандард на квалификации  и/или програмата примена за евалуација 

потребна е заедничка надлежност на два или повеќе секторски комисии за 

квалификации, за истото го известува одделението од став 1 на овој член. 

3. Во случај на заедничка надлежност за предложениот стандард на 

квалификации или програма, надлежната работна група ја формира 

министерството одговорно за образование и наука, поточно одделението 

одговорно за обезбедување на административна поддршка на 

Националниот одбор и на секторски комисии за квалификации. 

4. Министерството за образование и наука, поточно одделението одговорно 

за обезбедување на административна поддршка на Националниот одбор и 

на секторски комисии за квалификации, обезбедува административна 

поддршка за работата на работната група. 

5. Одредбите поврзани со составот на работната група и состаноците на 

работната група во случај на заедничка надлежност на секторските 

комисии за квалификации за предложените стандарди на занимање се 

применуваат, соодветно на работните групи формирани во случај на 

заедничка надлежност на секторските комисии за квалификации за 

предложените стандарди на квалификација и/или програми. 

 

Поделена надлежност за други задачи кои ги извршувааѕ секторските 

комисии за квалификации 

 
 
 
Започнување на задачите под заедничка надлежност 
 

1. Работата на задачите под заедничка надлежност може да ја започне 
министерството надлежно за образование и наука, или министерството 
надлежно за труд, или од самите секторски комисии за квалификации. 
 

2. Секторските комисии на квалификации може при извршувањето на 

задачите од Годишната работна програма да ја признаат потребата за 
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вклучување на претставници од другите секторски комисии за 

квалификации. Во тој случај го известуваат надлежното министерство за 

потребата од започнување на работата на задача која спаѓа под заедничка 

надлежност. 

 
 
 
Тип на задачите под заедничка надлежност 
 
Задачите под заедничка надлежност можат да бидат поврзани со заедничка 
анализа, заедничко мислење, заеднички препораки, заеднички презентации, 
заеднички настани и други типови заеднички задачи. 
 
Оваа одредба треба да биде во согласност со типовите документи или задачи 
што треба да се наведат во Деловникот за работа на секторските комисии за 
квалификации. 
 

 Тип на соработка 

 

Секторските комисии за квалификации препорачуваат тип на соработка потребна 

за извршување на заедничките задачи: 

- Доколку е потребно, секторските комисии за квалификации може да му 

препорачаат на министерството да формира работна група составена од 

претставници на вклучените секторски комисии за квалификации. 

- Претседателите на релевантните секторски комисии за квалификации можат да 

одржат состанок за координација со цел да се договорат за работата на 

заедничката задача. 

 

- Доколку е применливо, договорот за задачата може да се направи електронски. 

Главната секторска комисија за квалификации, одговорна за координација на 

работата на задачата, може да ја подготви првата нацрт верзија на документот, 

кој ќе биде разгледан од другите релевантни секторски комисии. 

 

 

 

Влегување во сила 

Овој Протокол влегува во сила на денот на неговото потпишување. 


