
Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 
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Илинден,   12    Октомври     2012  година 
Арх.бр.08-2600/13 

 
 

 

 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                

(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                  
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Oдлуката за финансиско учество на Општина Илинден                    
во реализацијата на Проектот: „Форуми во заедниците“ 

 
 
 

 
Се објавува Oдлуката за финансиско учество на Општина Илинден                   

во реализацијата на Проектот: „Форуми во заедниците“, бр.07-2506/4 од 08.10.2012 
година, што Советот на Општина Илинден ја донесе  на  52-та (педесет и втората) 
редовна седница одржана  на ден 08.10.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Арх.бр.08-2600/1                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 12.10.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на 
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2                  
од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл. гласник на општина 
Илинден бр.12/09),  Советот на Општина Илинден на седницата одржана                  
на ден 08.10.2012 , донесе 
 
 
 

О Д Л У К А 
за финансиско учество на Општина Илинден во реализација на Проектот:  

,, Форуми во заедниците” 
 

 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Илинден аплицира за учество во Програмата            

на  Швајцарската  агенција за развој и соработка (Swiss Development and Cooperatio) 
„Форуми во заедниците”, во подпрограмата ,,Проектен Форум“. 

 
 

Член 2 
За теми на проектниот форум се предлагаат: Изградба на мост на територија 

на Општина Илинден, Уредување на јавни површини (пешачки и велосипедски 
патеки, скејт парк, изградба на паркови и озеленување) и Набавка на специјално 
мултифункционално  возило (возило за зимско одржување, чистење на одводни 
канали-ендеци, одржување на јавни површини и др). 

 
 

Член 3 
Општина Илинден финансиски ќе учествува во реализирање на Проектниот 

Форум со : 
           Учество во процесот - трошоци за просторија каде ќе се одржува форумот, 
освежување, трошоци за Оперативната група, трошоци за односи со јавност, 
трошоци за превоз, за превод итн. 
          Учество во проектниот фонд – финансирање на проектите избрани од форумот. 
 

Член 4 
Општина Илинден финансиски ќе партиципира со 2.400.000,00 денари 

обезбедени од Буџетот на Општина Илинден за 2013 година во ПодПрограма ЈДО – 
Изградба и реконструкција на локални патишта и улици, 482120 – Изградба на улици, 
патишта и автопати, 482130 – Реконструкција на улици, патишта и автопати, 482220 – 
Изградба на мостови, ПодПрограма Јавна чистота (капитални расходи),  486120 – 
Купување на камиони, ПодПрограма ФА0 – Уредување на градежно земјиште 
(капитални трошоци), 482920 – Изградба на други објекти. 
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Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
 
 

Член 5 
 Се задолжува Градоначалникот на Општина Илинден да ја спроведе оваа 
Одлука. 
 

Член 6 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на 

Општина Илинден. 

 

     

                                                                                         Совет на Општина Илинден                          
Бр.07-2506/4                                                                                  Претседател                                      
Од 08.10.2012г.                                                              м-р Марјан Милошевски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
 

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                  
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Годишната 
програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето  

на Општина Илинден за 2012 година 
 
 
 

 
Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Годишната 

програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден 
за 2012 година, бр.07-2506/5 од 08.10.2012 година, што Советот на Општина Илинден 
ја донесе  на  52-та (педесет и втората) редовна седница одржана  на ден 08.10.2012 
година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-2600/2                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 12.10.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за Локална самоуправа 

(Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 6 и 7 од Статут на Општина 
Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.2/2005), член 17  став 1, 3 и 7            
и член 50а став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник          
на Р.М. бр.51/05, 137/07, 91/09 и 124/10, 18/11 и 53/11), Советот на Општина Илинден 
на седницата одржана на 08.10.2012 година, донесе 
 

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
 ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
ЗА 2012 ГОДИНА 

 
1.Со оваа Програма се врши дополнување на Годишната Програма за 

изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2012 
година со арх.бр.07-7936/4 од 28.12.2011 година, донесена од Советот на Општина 
Илинден на седница одржана на ден 28.12.2011 година, и бр.07-1682/12 од 
29.06.2012 година. 
 

2.Во Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на Општина Илинден за 2012 година, во точка 3 по редниот број 16 се 
додаваат  нови редeни броеви 17 и 18  кои гласат:  

 
 

Бр 
 

Вид на Урбанистички 
план 

 
н.м. 

Површина 
приближна во 

ха 

 
Намена 

 
 

17 

Урбанистички план  за 
село Илинден, Марино 
и дел од КО Кадино – 
дел од  Блок 7, измена 
и дополна 

 
 

Илинден 

 
 

5,3 

 
Г-производство, дистрибуција 
и сервиси 
 

 
 

18 

Урбанистички план  за 
село Илинден, Марино 
и дел од КО Кадино – 
дел од  Блок 25, измена 
и дополна 

 
 

Марино 

 
 

1,7 

Г-производство, дистрибуција 
и сервиси, 
А1 – домување во семејни 
станбени куќи 
 

 
4.Сите останатите одредби од Годишната Програма за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2012 година, 
остануваат непроменети и истите се во примена. 

      5. Преодни и завршни одредби 
      Програмата за дополнување на Годишната Програма за изработка                  

на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2012 година влегува 
во сила од денот на објавување во Службен гласник на Општина Илинден. 

     

                                                                                         Совет на Општина Илинден                          
Бр.07-2506/5                                                                                 Претседател                                       
Од 08.10.2012г.                                                              м-р Марјан Милошевски с.р. 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
 

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                  
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за донесување на Урбанистички план за село 
Илинден, Марино и дел од КО Кадино за дел од блок 1, измена  
и дополнување, со плански период 2012-2022, Предлог план 

 
 
 
 

 
Се објавува Одлуката за донесување на Урбанистички план за село Илинден, 

Марино и дел од КО Кадино за дел од блок 1, измена и дополнување, со плански 
период 2012-2022, Предлог план, бр.07-2506/6 од 08.10.2012 година, што Советот           
на Општина Илинден ја донесе  на  52-та (педесет и втората) редовна седница 
одржана  на ден 08.10.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-2600/3                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 12.10.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Закон за 

Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 26 став 6 од Закон за 
просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/2005, 137/2007, 
91/09, 124/10, 18/11, 53/11), Советот на Општина Илинден на седницата одржана            
на ден 08.10.2012 година, донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за донесување на Урбанистички план за село Илинден, Марино  
и дел од КО Кадино за дел од блок 1, измена и дополнување,  

со плански период 2012-2022, Предлог план 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши донесување на Урбанистички план за село Илинден, 

Марино и дел од КО Кадино за дел од блок 1, измена и дополнување,   со плански 
период 2012-2022, Предлог план. 

 
Член 2 

Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план е дефинирана преку 
следните граници: 

-север-осовина на постојниот локален пат 
-југ-осовина на железничката линија Скопје-Белград 
-запад-граница на катастарска парцела КП бр.1835  
-исток- граница на катастарски парцели КП бр.1858/1 и 1841/2  
Површината на планскиот опфат изнесува 4. 97 ха. 
Со Урбанистичкиот план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино,           

за дел од Блок 1, измена и дополнување, плански период 2012-2022 година, предлог-
план, се предвидуваат следните класи на намени : 
 
  Е2-Комунална супраструктура 
 Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија 
 Г3-Сервиси 
 Г4-Стоваришта 
 Б1-Мали комерцијални и деловни намени 
 

Член 3 
Урбанистичкиот план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за дел             

од блок 1, измена и дополнување, со плански период 2012-2022, Предлог план             
со технички број 05/12-У од 09.2012 изработен е од Зум Проект Скопје и содржи 
документациона основа и планска документација со текстуален и графички дел. 
 

Член 4 
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од Јавна презентација, јавна 

анкета бр.10-774/18 од 15.06.2012 година. 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
 

Член 5 
Урбанистичкиот план со сите негови делови се сотавен дел на оваа Одлука и 

истиот се чува и за негова реализација се грижи Општина Илинден - Одделение за 
урбанизам, комунални дејнсоти и заштита на животната средина. 
 

Член 6 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен Гласник на Општина Илинден. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         Совет на Општина Илинден                          
Бр.07-2506/6                                                                                 Претседател                                      
Од 08.10.2012г.                                                              м-р Марјан Милошевски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                

(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                  
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за утврдување на Нацрт на Урбанистички план  
за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за дел од блок 4, измена  

и дополнување, плански период 2012-2022 
 
 
 
 

 
Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт на Урбанистички план за село 

Илинден, Марино и дел од КО Кадино за дел од блок 4, измена и дополнување, 
плански период 2012-2022, бр.07-2506/7 од 08.10.2012 година, што Советот                  
на Општина Илинден ја донесе  на  52-та (педесет и втората) редовна седница 
одржана  на ден 08.10.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-2600/4                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 12.10.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законoт                   

за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), a  во врска со член 24 
став 1 и став 2 и член 26 став 6 од Законот  за просторно и урбанистичко планирање 
(Службен весник на РМ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11),                  
Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 08.10.2012 година,                 
ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на Нацрт на Урбанистички план за село Илинден, Марино  

и дел од КО Кадино за дел од блок 4, измена и дополнување,  
плански период 2012-2022 

 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши утврдување на Нацрт на Урбанистички план за село 

Илинден, Марино и дел од КО Кадино за дел од блок 4, измена и дополнување, 
плански период 2012-2022.  

 

Член 2 
Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план е дефинирана преку 

следните граници: 
-север – со осовината на постојниот локален пат  
-југ – со осовината на железничката линија Скопје-Белград 
-запад – границата на планскиот опфат се поклопува со КП бр.1750 и ја сече 

КП 2849/1  
-исток – се поклопува со КП бр.2849/1 и осовината на постојниот локален пат.  
Површината на планскиот опфат изнесува 2,6 ха. 
Со Нацрт на Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино 

за дел од блок 4, измена и дополнување, плански период 2012-2022, се предвидуваат 
зони со класа  на намена: 

 

- Г2-лесна и незагадувачка индустрија 
 

Член 3 
Нацртот на Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино 

за дел од блок 4, измена и дополнување, плански период 2012-2022, со технички број 
09/12-У од 05/2012 година, изработен е од ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, 
РЕВИЗИЈА И НАДЗОР ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје 
 

Член 4 
Градоначалникот на Општина Илинден ќе организира јавна презентација               

и јавна анкета на овој Нацрт на Урбанистички план, со утврдување на времето                
и местото каде што ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната 
презентација и јавната анкета.  
 

Член 5 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави                  

во Службен Гласник на општина Илинден. 

                                                                                              Совет на Општина Илинден                     
Бр.07-2506/7                                                                                    Претседател                                    
Од 08.10.2012г.                                                                   м-р Марјан Милошевски с.р. 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
 

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                  
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за утврдување на Нацрт на Урбанистички план за 
село Илинден. Марино и дел од КO Кадино, за дел од блок 8 , измена и дополна,  

плански период 2012-2022, Општина Илинден 
 
 
 
 
 

 
Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт на Урбанистички план за село 

Илинден. Марино и дел од КO Кадино, за дел од блок 8 , измена и дополна, плански 
период 2012-2022, Општина Илинден, бр.07-2506/8 од 08.10.2012 година,                  
што Советот  на Општина Илинден ја донесе  на  52-та (педесет и втората) редовна 
седница одржана  на ден 08.10.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-2600/5                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 12.10.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законoт                   

за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), a  во врска со член 24 
став 1 и став 2 и член 26 став 6 од Законот  за просторно и урбанистичко планирање 
(Службен весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), Советот              
на Општина Илинден на седницата одржана на ден 08.10.2012  година, ја донесе 
следната 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на Нацрт на Урбанистички план за село Илинден. Марино и дел 

од КO Кадино, за дел од блок 8 , измена и дополна,  
плански период 2012-2022, Општина Илинден 

 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши утврдување на Нацрт на Урбанистички план за село 

Илинден, Марино и дел од КО Кадино за дел од блок 8, измена и дополна, плански 
период 2012-2022, општина Илинден.  

 

Член 2 
Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план е дефинирана преку 

следните граници: 
-Од север по осовината на автопатот Скопје-Куманово 
-Од југ по осовината на пристапниот асфалтиран пат 
-Од запад по границата на катастарските парцели КП 1284/3,1285/3 и 1295/5 и 
-Од исток со КП 1281/1 
Површината на планскиот опфат изнесува 1,20 ха. 
Со Нацртот на Урбанистичкиот план за село Илинден, Марино и дел од                

КО Кадино за дел од блок 8, измена и дополна, плански период 2012-2022, општина 
Илинден, се предвидуваат зони со класа  на намена: 

 

 Производство, дистрибуција и сервиси – Г 
-    Г2-Лесна и незагадувачка индустрија   

 

Член 3 
Нацртот на Урбанистичкиот план за село Илинден, Марино и дел од                   

КО Кадино за дел од блок 8, измена и дополна, плански период 2012-2022, општина 
Илинден, со тех.бр. 21/12-У од  септември 2012, изработен е од Зум Проект Скопје. 
 

Член 4 
Градоначалникот на Општина Илинден ќе организира јавна презентација                 

и јавна анкета на овој Нацрт на Урбанистички план, со утврдување на времето                  
и местото каде што ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната 
презентација и јавната анкета.  
 

Член 5 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен Гласник на општина Илинден. 
 

                                                                                              Совет на Општина Илинден                    
Бр.07-2506/8                                                                                    Претседател                                   
Од 08.10.2012г.                                                                   м-р Марјан Милошевски с.р. 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
 

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                  
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за утврдување на Нацрт на Урбанистички план 
за село Илинден. Марино и дел од КO Кадино, за дел од Блок 28,  
измена и дополна, плански период 2012-2022, Општина Илинден 

 
 
 
 
 
 

 
Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт на Урбанистички план за село 

Илинден. Марино и дел од КO Кадино, за дел од Блок 28 , измена и дополна, плански 
период 2012-2022, Општина Илинден, бр.07-2506/9 од 08.10.2012 година,                  
што Советот  на Општина Илинден ја донесе  на  52-та (педесет и втората) редовна 
седница одржана  на ден 08.10.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-2600/6                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 12.10.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законoт                    
за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002),  a  во врска со 
член 24 став 1 и став 2 и член 26 став 6 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11 и 53/11), Советот на Општина Илинден на седницата одржана 
на ден 08.10.2012 година, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на Нацрт на Урбанистички план за село Илинден. 

Марино 
 и дел од КO Кадино, за дел од Блок 28 , измена и дополна,  

плански период 2012-2022, Општина Илинден 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши утврдување на Нацрт на Урбанистички план 

за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, за дел од блок 28, измена и 
дополна, плански период 2012-2022, општина Илинден.  

 

Член 2 
Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план е 

дефинирана преку следните граници: 
-Од северозапад по осовината на постојниот асфалтиран пат 
-Од североисток по осовината на постојниот земјен пат КП 257/47 
-Од југозапад по осовината на постојниот асфалтиран пат КП 257/6 
-Од југоисток со КП 257/1 
Површината на планскиот опфат изнесува 1,13 ха. 
Со Нацртот на Урбанистичкиот план за село Илинден, Марино и дел                     

од КО Кадино, за дел од блок 28, измена и дополна, плански период 2012-
2022, општина Илинден, се предвидуваат зони со класа  на намена: 

 

- A1-Домување во станбени куќи. 
 

Член 3 
Нацртот на Урбанистичкиот план за село Илинден, Марино и дел                           

од КО Кадино, за дел од блок 28, измена и дополна, плански период 2012-
2022, општина Илинден, со технички број 27/12-У од септември 2012, 
изработен е  од  Зум Проект  Скопје. 
 

Член 4 
Градоначалникот на Општина Илинден ќе организира јавна 

презентација и јавна анкета на овој Нацрт на Урбанистички план, со 
утврдување на времето и местото каде што ќе биде изложен планот и 
спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета.  
 

Член 5 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 

објави  во Службен Гласник на општина Илинден. 

                                                                              Совет на Општина Илинден                             
Бр.07-2506/9                                                                    Претседател                                           
Од 08.10.2012г.                                                   м-р Марјан Милошевски с.р. 

 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
 

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                  
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување на потреба од изработување на 
Локална урбанистичка планска документација за фотонапонска соларна  

централа со моќност до 50 kW  на КП бр.107/1 и 107/2, КО Кадино,  
општина Илинден 

 
 
 

 
Се објавува Одлуката за утврдување на потреба од изработување на Локална 

урбанистичка планска документација за фотонапонска соларна централа со моќност      
до 50 kW  на КП бр.107/1 и 107/2, КО Кадино, општина Илинден, бр.07-2506/10                
од 08.10.2012 година, што Советот  на Општина Илинден ја донесе  на  52-та 
(педесет и втората) редовна седница одржана  на ден 08.10.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-2600/7                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 12.10.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
Врз основа на член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање 

(Сл.весник на Р.М. бр.51/05, бр.137/07, бр.91/09, бр.124/10, бр.18/11 и бр.53/11)                 
и член 36  став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 08.10.2012 
година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба од изработување на Локална урбанистичка планска 

документација за фотонапонска соларна централа со моќност  
до 50 kW  на КП бр.107/1 и 107/2, КО Кадино, општина Илинден 

 
 

Член 1  
 (1) Со оваа Одлука се утврдува потреба од изработување на Локална 
урбанистичка планска документација за фотонапонска соларна централа                  
со моќност до 50 kW  на КП бр.107/1 и 107/2, КО Кадино, општина Илинден. 
 (2) Подносител на барање за иницијатива за изработување на Локална 
урбанистичка планска документација од став 1 член 1 на оваа Одлука се Нануш 
Лидија, Андонов Валентин и Бетински Евтим.     
 

Член 2 
 Со Локалната урбанистичка планска документација за фотонапонска соларна 
централа со моќност до 50 kW  на КП бр.107/1 и 107/2, КО Кадино, општина Илинден 
се врши уредување на просторот со формирање на градежна парцела во КО Кадино. 
 

Член 3 
 Просторот на опфат на Локалната урбанистичка планска документација за 
фотонапонска соларна централа со моќност до 50 kW  на КП бр.107/1 и 107/2,           
КО Кадино, општина Илинден е дефиниран со границите на катастарските парцели. 
 

Член 4 
 По утврдувањето на потребата од изработување на Локалната урбанистичка 
планска документација за фотонапонска соларна централа со моќност до 50 kW  на 
КП бр.107/1 и 107/2, КО Кадино, општина Илинден, истата треба да биде одобрена од 
страна на Градоначалникот на Општина Илинден. 
 

Член 5 
 Средствата за изработување на Локалната урбанистичка планска 
документација за фотонапонска соларна централа со моќност до 50 kW                  
на КП бр.107/1 и 107/2, КО Кадино, општина Илинден ќе паднат на товар на 
подносителите на барањето Нануш Лидија, Андонов Валентин и Бетински Евтим. 
 
                                                                 Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето                  
во Службен гласник на Општина Илинден. 

                                                                                                     

                                                                                              Совет на Општина Илинден                     
Бр.07-2506/10                                                                                   Претседател                                  
Од 08.10.2012г.                                                                   м-р Марјан Милошевски с.р. 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

        
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                

(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                  
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба од изработување на 
Локална урбанистичка планска документација за Базна станица за мобилна 

телефонија Кадино 2 на КП бр.841/3, КО Кадино, м.в Бостаниште,  
општина Илинден 

 
 
 
 

 
Се објавува Одлуката за утврдување на потреба од изработување на Локална 

урбанистичка планска документација за Базна станица за мобилна телефонија 
Кадино 2 на КП бр.841/3, КО Кадино, м.в Бостаниште, општина Илинден,                   
бр.07-2506/11 од 08.10.2012 година, што Советот  на Општина Илинден ја донесе           
на  52-та (педесет и втората) редовна седница одржана  на ден  08.10.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-2600/8                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 12.10.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
Врз основа на член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање 

(Сл.весник на Р.М. бр.51/05, бр.137/07, бр.91/09, бр.124/10, бр.18/11 и бр.53/11)                
и член 36  став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 08.10.2012 
година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба од изработување на Локална урбанистичка планска 

документација за Базна станица за мобилна телефонија  
Кадино 2 на КП бр.841/3, КО Кадино, м.в Бостаниште,  

општина Илинден 
 

Член 1  
 (1) Со оваа Одлука се утврдува потреба од изработување на Локална 
урбанистичка планска документација за Базна станица за мобилна телефонија 
Кадино 2 на КП бр.841/3, КО Кадино, м.в Бостаниште, општина Илинден. 
. 
 (2) Подносител на барање за иницијатива за изработување на Локална 
урбанистичка планска документација од став 1 член 1 на оваа Одлука е Т-Мобиле 
Македонија АД Скопје.     
 

Член 2 
 Со Локалната урбанистичка планска документација за Базна станица                
за мобилна телефонија Кадино 2 на КП бр.841/3, КО Кадино, м.в Бостаниште, 
општина Илинден се врши уредување на просторот со формирање на градежна 
парцела во КО Кадино. 
 

Член 3 
 Просторот на опфат на Локалната урбанистичка планска документација за 
фотонапонска соларна централа со моќност до 50 kW  на КП бр.107/1 и 107/2,           
КО Кадино, општина Илинден се поклопува со границите на катастарските парцели. 
 

Член 4 
 По утврдувањето на потребата од изработување на Локалната урбанистичка 
планска документација за Базна станица за мобилна телефонија Кадино 2                  
на КП бр.841/3, КО Кадино, м.в Бостаниште, општина Илинден, истата треба да биде 
одобрена од страна на Градоначалникот на Општина Илинден. 
 

Член 5 
 Средствата за изработување на Локалната урбанистичка планска 
документација за фотонапонска соларна централа со моќност до 50 kW                  
на КП бр.107/1 и 107/2, КО Кадино, општина Илинден ќе паднат на товар на 
подносителот на барањето Т-мобиле АД Скопје. 
 

                                                                 Член 6 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето                  

во Службен гласник на Општина Илинден. 

                                                                                              Совет на Општина Илинден                     
Бр.07-2506/11                                                                                   Претседател                                  
Од 08.10.2012г.                                                                   м-р Марјан Милошевски с.р. 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                

(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                  
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба од изработување на 
Локална урбанистичка планска документација за изградба на Базна станица                

за мобилна телефонија-СКО5215 на дел од КП бр.166/2 КО Ајватовци,  
општина Илинден 

 
 
 
 

 
Се објавува Одлуката за утврдување на потреба од изработување на Локална 

урбанистичка планска документација за изградба на Базна станица за мобилна 
телефонија-СКО5215 на дел од КП бр.166/2 КО Ајватовци, општина Илинден,                
бр.07-2506/12 од 08.10.2012 година, што Советот  на Општина Илинден ја донесе              
на  52-та (педесет и втората) редовна седница одржана  на ден  08.10.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-2600/9                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 12.10.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
Врз основа на член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање 

(Сл.весник на Р.М. бр.51/05, бр.137/07, бр.91/09, бр.124/10, бр.18/11 и бр.53/11)                 
и член 36  став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 08.10.2012 
година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба од изработување на Локална урбанистичка планска 
документација за изградба на Базна станица за мобилна телефонија-СКО5215  

на дел од КП бр.166/2 КО Ајватовци, општина Илинден 
 

Член 1  
 (1) Со оваа Одлука се утврдува потреба од изработување на Локална 
урбанистичка планска документација за изградба на Базна станица за мобилна 
телефонија-СКО5215 на дел од КП бр.166/2 КО Ајватовци, општина Илинден. 
 (2) Подносител на барање за иницијатива за изработување на Локална 
урбанистичка планска документација од став 1 член 1 на оваа Одлука е Друштво            
за проектно менаџирање и професионални услуги ТЕЛЕЛИНК МК ДОО Скопје.     
 

Член 2 
 Со Локалната урбанистичка планска документација за изградба на Базна 
станица за мобилна телефонија-СКО5215 на дел од КП бр.166/2 КО Ајватовци, 
општина Илинден се врши уредување на просторот со формирање на градежна 
парцела во КО Ајватовци. 
 

Член 3 
 Просторот на опфат на Локалната урбанистичка планска за изградба               
на Базна станица за мобилна телефонија-СКО5215 на дел од КП бр.166/2                 
КО Ајватовци, општина Илинден се поклопува со границите на катастарските 
парцели. 
 

Член 4 
 По утврдувањето на потребата од изработување на Локалната урбанистичка 
планска документација за изградба на Базна станица за мобилна телефонија-
СКО5215 на дел од КП бр.166/2 КО Ајватовци, општина Илинден, истата треба да 
биде одобрена од страна на Градоначалникот на Општина Илинден. 
 

Член 5 
 Средствата за изработување на Локалната урбанистичка планска 
документација за фотонапонска соларна централа со моќност до 50 kW  на               
КП бр.107/1 и 107/2, КО Кадино, општина Илинден ќе паднат на товар на 
подносителот на барањето Друштво за проектно менаџирање и професионални 
услуги ТЕЛЕЛИНК МК ДОО Скопје. 
 

                                                                 Член 6 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето                  

во Службен гласник на Општина Илинден. 

                                                                                              Совет на Општина Илинден                     
Бр.07-2506/12                                                                                    Претседател                                 
Од 08.10.2012г.                                                                    м-р Марјан Милошевски с.р. 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                

(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                  
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај 
 за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци  

за учебната 2011/2012 година 
 
 
 
 
 
 

 
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата                  

на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци за учебната 2011/2012 година,                
бр.07-2506/13 од 08.10.2012 година, што Советот  на Општина Илинден ја донесе              
на  52-та (педесет и втората) редовна седница одржана  на ден  08.10.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 
 
Арх.бр.08-2600/10                                                                                 ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 12.10.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа              

(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина 
Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од 
Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на Општина 
Илинден бр.12/09) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 
08.10.2012 година, донесе: 

                                  
О Д Л У К А 

за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ 
с.Миладиновци за учебната 2011/2012 година 

 
 

Член 1 
 Се усвојува Годишниот извештај за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ 
с.Миладиновци за учебната 2011/2012 година. 
 

Член 2 
 Годишниот извештај за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци             
за учебната 2011/2012 година е составен дел на оваа Одлука. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување  во Службениот 
гласник на Општина Илинден. 
  
 
 
 
 

                                                                                              Совет на Општина Илинден                     
Бр.07-2506/13                                                                                    Претседател                                  
Од 08.10.2012г.                                                                    м-р Марјан Милошевски с.р. 
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ДИРЕКТОР  

_____________________ 

Тројан Симоновски  

ОУ ,, БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ,, С. МИЛАДИНОВЦИ 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 

 

АВГУСТ 2012, СКОПЈЕ 

 

 

 
 

                                        
 

 

 ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО ВО УЧЕБНАТА 2011/2012 

ГОДИНА 
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Врз основа на член 130 од Законот за основно образование директорот на ОУ ,, 

Браќа Миладиновци,, с. Миладиновци поднесува  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 2012  

 

И З В Е Ш Т А Ј  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА 

УЧИЛИШТЕТО ВО УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА 
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УСЛОВИ ВО КОИ РАБОТИ УЧИЛИШТЕТО И OРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНАТА 

ДЕЈНОСТ 

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО И ЗДРАВЕСТЕВНОТО ВОСПИТУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

КОНТИНУИРАНОСТ ВО СЛЕДЕЊЕТО И ОЦЕНУВАЊЕТО НА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ НА УЧИЛИШТЕТО 

РАБОТА НА СТРУЧНИ АКТИВИ  

Стручен актив на одделенска настава  

ДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ 

ИЗБОРНА НАСТАВА  

СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ  

СЕМИНАРИ И СОВЕТУВАЊА  

ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА  

ДОДАТНА НАСТАВА 

КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВНИ АКТИВНОСТИ НА УЧИЛИШТЕТО И СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА  

КУЛТУРНИ АКТИВНОСТИ И ОБРАЗОВНИ АКТИВНОСТИ  

 

СОДРЖИНА  
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ОУ ,, Браќа Миладиновци,, с. Миладиновци  се наоѓа во Општина Илинден.  

Во состав на централното училиште работат и две подрачни училишта и тоа во 

селата Текија и Мршевци. 

Централното училиште опфаќа ученици од шест села и тоа – Миладиновци, 

Бујковци, Мршевци, Бучинци, Текија и Дељадровци, каде наставата се изведува во две 

смени од прво до осмо одделение. 

Подрачното училиште во с. Мршевци ги опфаќа учениците од прво до петто 

одделение од  селата Мршевци и Бучинци , додека пак ПУ Текија ги опфаќа учениците од 

селата Текија и Дељадровци и исто така учат ученици од прво до петто одделение.  

Во Централното училиште,  од оваа година затоплувањето е со сопствено парно, 

додека во подрачните училишта с. Текија и с. Мршевци и оваа година  греењето е на дрва. 

Условите за работа во нашето училиште се уште не ги задоволуваат потребите на 

училиштето, во централното училиште се уште нема услови за кабинетска настава, а во 

подрачните училишта нема фискултурни сали кои се неопходни за изведување на 

наставата по физичко. 

Наставата се изведува на македонски јазик. 

Наставата во првото полугодие заврши на 08.06.2012 година, ученичките книшки 

на учениците им се доделуваа на 22.06.2012 год. 

1. УСЛОВИ ВО КОИ РАБОТИ УЧИЛИШТЕТО, ОРГАНИЗАЦИЈА И 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНАТА  ДЕЈНОСТ 
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Во ова полугодие наставно - воспитниот персонал реализираше 177, односно 175 

наставни денови. 

Приемот на училиштето се организираше со свечена приредба на која што 

Градоначалникот на Општина Илинден им додели по едно пакетче со училишен прибор. 

На приредбата присуствуваа и родителите на првачињата. 

Сите учениците беa обезбедени со учебници по секој предемeт од страна на МОН.  

Наставниците имаа можност да бират по кој учебник ќе работат, поединечно за 

сите предемти застапени во одделенијата. 

Наставно - воспитниот персонал ги изврши сите подготовки за успешно 

реализирање на Годишната програма за работата на училиштето. 

Пред почетокот на годината беа одредедени одделенски раководители по 

предметна настава. Наставниот кадар ги изработи сите глобални и тематски планирања, 

како за редовната, така и за изборната настава. Распоредот на часовите за изведување на 

наставата беше донесен првата недела од учебната година. 

Годишната програма за работата на училиштето е изготвена и усвоена во првата 

половина на месецот септември 2011 година. 

Учениците се распределени во 23 паралелки од кои 8 во предметна и 15 во 

одделенска настава. Наставата се изведуваше во две смени во централното училиште, а 

во подрачните во една смена. 

Во училиштето работат 4 групи од прво одделение две  групи во Миладиновци и по 

една во Текија и Мршевци.  
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Во училиштето и оваа година работат две комбинирани паралелки со ученици од 

прво до осмо одделение на специјалното училиште ,, Иднина,, Скопје. Овие паралелки 

работат во една смена и ги користат просториите и нагледните помагала што ги поседува 

нашето училиште. 

Тим од државни просветни инспектори во периодот од 06 до 09 декември 2011 

година спроведоа интегрална инспекција во нашето училиште. Од извршениот увид од 

страна на тимот инспектор и евалуацијата во сите седум подрачја, севкупното работење 

на училиштето се оценува со добро. 

 

 

 

 

Во училиштето во текот на учебната 2011/2012 година во соработка со 

здравстевниот дом Илинден извршен е систематски преглед и вакцини во следниве 

одделенија: 

 

Систематски преглед 

 второ одделение 57 ученика 

 трето одделение 41 ученика 

 четрвто одделение 66 ученика 

 прво одделение 48 ученика, систематски преглед на забите 

 

2. ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ВОСПИТУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
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Вакцини  

 второ одделение месец октомври, 57 ученика  

 второ одделение месец октомври, 57 ученика - против морбли 

 трето одделение месец октомври, 41 ученика - БСЖ - Ревакцина 

 осмо одделение , месец септември, 43 ученика - против детска парализа  

 осмо одделение , месец септември, 43 ученика - против дифтерија тетанус  

 

Нашето училиште континуирано ги информира учениците за важноста на здравјето во 

целина , не само физичкото здравје, туку и менталното и социјалното здравје.  

Задачите и активностите во овој дел се одвиваат во наставните , но и во вон 

наставните активности на нашето училиште. Во текот на учебната 2011/2012 година се 

реализираа следниве активности во однос  на ова подрачје : 

 Преглед на говорот и слухот од страна на Центарот за говор и слух 

 Предавање на тема ,, превенција од ХИВ/СИДА од организацијата ХЕРА 

 Работилници за комуникација 

 Предавање за превенција од насилно однесување  

 Предавање  за заштита на правата на децата  

 Фокус групи  за злоупотреба на детскиот труд 

 Работилница за справување со стрес  

 Предавање за превенција од малолетничка деликвенција ,, Сочувај го твојот 

прозорец кон светот,, 

 Предавање за ,, Болестите на срцето и крвните садови,, 

 Предавање за ,, Здравјето и болестите на зависност,, 

 По повод на денот на шеќерна болест се одржа предавање , Шеќерна болест,, 

 Предавање и мала трибина по поводот на Светскиот ден ана детети и Светскиот 

ден за превенција од злоупотреба на децата 
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 Презентација и предавање на тема ,, Превенција од ХИВ/СИДА,, од НВО Х.Е.Р.А 

 Презентација и предавање на тема ,, Пубертетот и неговите промени,,  

 

 

 

 

 

Наставничкиот совет во текот оваа учебна година има одржано повеќе состаноци на 

кои што се работеше на следните прашања: 

 распределба на одделенски раководители, број на ученици и паралелки 

 прием на првачиња во Детската организација  

 договор за екскурзии 

 разгледување на успехот и поведението на учениците во првото тромесечие, 

анализа на успехот 

 континуирано запознавање со одржани семинари и советувања на наставно - 

воспитниот кадар 

 разгледување и усвојување на успехот на учениците во првото полугодие. 

 разгледување на успехот и поведението на учениците во второто тромесечие, 

анализа на успехот 

 разгледување на успехот, редовноста и поведението на учениците на крајот од 

учебната година 

 Предлагања и усвојувања на Правилници на училиштето ( Правилник за педагошки 

мерки, правилник за пофалби и награди, Кодекс на однесувања и Етички кодекс за 

оценувањето на постигањата на учениците ).

3. КОНТИНУИРАНОСТ ВО СЛЕДЕЊЕТО И ОЦЕНУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОСПИТНО – ОБРАЗОВАНАТА ДЕЈНОСТ НА УЧИЛИШТЕТО 



Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2011/2012 

година  

 

9  

 

 Договор за одржување на патронен празник 

 Договор за реализација на активности од прокетот ,, Еко училиште,, 

 Разгледување на извештајот од Интегралната инспекција извршена во период од 5 

до 9 декември 2011 година 

 Информирање на советот од согледувањата за посетата на чацовите од страна на 

директорот  и психологот 

 Апликации за прокети 

 договор за спроведување на активности како дел од програмата за ,, Превенција 

од насилно однесување во основните училишта,, 

 Извештај за работата на стручните активи  

 

 

 

 

 

 

Стручен актив на одделенска настава  

 

Стручниот актив на одделенската настава во текот на учебната 2011/2012 година ги 

реализираше следните активности: 

 

o Предлог - програма за работата на стручнот актив и усвојување 

4. РАБОТА НА СТРУЧНИ АКТИВИ 
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o Предавање на тема ,, Невербална комуникација во организација,, реализатор, 

психолог Татјана Н. Додевска  

o Нагледен час по математика во второ одделение, реализатор Ивана Димитриевска 

o Нагледен час по ЗО во прво одделение, реализатор Сузана Крстева 

o 15.03.2012 година – Презентација на тема ,, Планирање и подготовка на анставата,, 

реализатор одд. наставник – Габи николовска. 

o 05.04.2012 година – Нагледен час по математика во второ одделение ,, Цело, дел 

од цело,, , реализатор Јелена Гроздановска, одд. наставник. 

o 07.05.2012 година – Нагледен час по математика во четврто одделение со наставна 

содржина ,, Раврнки со непознат множител,, , реализатор Искра Гашевска, одд. 

наставник. 

 

Претседател на активот на одделенска наства  -  Елена Карагунова  

 

4.2 Стручен актив на предметна настава  ,  јазично – општествена група 

 

Стручниот актив на јазично – општествена група, предметна настава во текот на 

учебната 2011/2012 година ги реализираше следните активности: 

o Предлог - програма за работата на стручнот актив и усвојување 

o 10.10.2011 година – Нагледен час по англиски јазик, наставник емилија 

Стојановска. Цел на часот беше да се прошири фондот на зборови и да се увежба 

правилното користење на помошниот глагол ,, сум,,. 

o 29.11.2011 година – Нагледен час по физичко и здравствено образование, 

наставник Дејан Димитријевиќ.Цел на часот беше да се развијат моторните 
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способности на психолошко – социјално поле и да се увежба правилната изведба 

на елементот стој на раце. 

o 22.12.2011 година – Презентација на тема ,, Животот и делото на Коста Солев 

Рацин,, , наставник Валентина Милчевска 

o 22.02.2012 година – Нагледен час по музичко образование , анставник Јовче 

Петковски. Целта на ачсот беше да се интерпретира песна по слух, да се развие 

осет за ритам, интонација и темпо. 

o 29.03.2012 година – Презентација на тема ,, Проекти во наставата при изучување 

јазици,, нсатвник Билјана Смилевска. 

o 26.04.2012 година Нагледен час по македонски јазик , наставник Јаготка 

Марковска. Целта на часот беше да се согледаат елементите на радио и ТВ емисии 

и да прават разлика помеѓу истите,а истите тие да ги потикнуваат на размислување 

и дискусија.  

o 05.06.2012 година Нагледен час по англиски јазик, наставник Вера Вучкова. Целта 

на часот беше да го препознаат минатото просто време во контекст и истото да го 

употребуваат. 

 

Претседател на активот на предметна наства, јазично – општествена група  -  Билјана 

Смилевска 

 

 

4.2 Стручен актив на предметна настава  ,  природно – математичка група 

 

Стручниот актив на настава – природно математичка група од предметна настава во 

текот на учебната 2011/2012 година ги реализираше следните активности: 
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o Предлог - програма за работата на стручнот актив и усвојување 

o 24.11.2011 година – Презентација на тема ,, Физиката како наука и нејзиното 

значење,, наставник Галина Стевановска  

o 24.11.2011 година – Презентација на тема ,, Невербална комуникација во 

организација,, психолог Татјана Насевска – Додевска. 

o 23.02.2012 година – Презентација на тема ,, Проекти во наставата по математика,, 

наставник Татјана стојчевска  

o 04.04.2012 година – Нагледен час на тема,, Загадување на растенијата од страна на 

животната средина,, наставник Александра Стоевска 

o 30.04.2012 година – Презентација на тема ,, Талес од Милет,, наставник Дијана 

Јаковлевска 

o 28.05.2012 година – Нагледен час на тема ,, Органски соединенија со биолошко 

потекло,, наставник Галина Стевановска.  

 

Претседател на активот на предметна наства, природно – математичка 

група  -  Александра Стоевска 

 

 

 

 

Според приложената Годишна програма за работата на Детската организација во 

учебната 2011/2012 година реализирани се предвидените содржини: 

 

5. ДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА И УЧЕНИЧКА ЗАЕДНИЦА 
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Септември 

 Избор на раководството на детската организација  

 Одбележување на 8 - ми септември - Ден на независноста на РМ 

 Одбележување на Меѓународниот ден на мирот 

 

Октомври 

 Одбележување на  денот на Детската недела - 06 - 12.10.2009 година - прием на 

првачиња во детската организација Македонија и организирање на други 

активности 

 Одбележување на денот на ООН - 24 Октомври 

 Одбележуввање на меѓународниот ден на штедењето - 31 Октомври 

 

Ноември 

 Организирана е посета на фестивалот ,, Златно славејче 2011,, - 12.11.2011 год. во 

Универзалната сала  

 Активности на самото училиште околу следење на успехот на учениците во 

изминатиот период. 

Декември 

 организирање на новогодишни приредби за дeцата и учениците 

 подготовки за учениците за организирање на зимскиот одмор 

 

ФЕВРУАРИ 
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 Организирање акции за уредување на училишните простории 

 Подготовки на учениците за учество на натпреварите за млади историчари и млади 

географи. 

 

МАРТ 

 

 Одбележување на Меѓународниот ден на жената 8-ми март 

 Одбележување на 17 март – Ден на крводарителството  

 Одбележување на Денот на екологијата – 21 март 

 Подготовки за одбележување на Денот на шегата и смеата  

 

АПРИЛ 

 

 Одбележување на Денот на шегата – 1-ви април и учество на манифестацијата 

„Априлијада 2011“ 

 Одблежување на Денот на здравјето – 7 април  

 Организирање на општински и градски натпревари на млади историчари  

 Учество на аудиции за избор на членови на хорот „Златно славејче“ 

  

 

МАЈ 

 

 Одбележување на 24 мај – Денот на словенските просветители 
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 Учество на конкурсот за ХХХIХ Фестивал на детско поетско творештво и Конкурсот 

за недовршен расказ.  

 

ЈУНИ  

 Одбележување на Меѓународниот ден на заштита и унапредување на животната 
средина – 5 јуни.  

 Подготовки за организирано користење на летниот распуст.  
 

Одговорен наставник е Јованка Гроздановска  

 

 

 

Во текот на првото полугодие на оваа учебна година изведена е тродневна 

екскурзија – Западна и Централна Македоинија за учениците од седмо и осмо одделение 

во текот на месец октомври. 

  

6. УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ 
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Тродневната екскурзија спроведена во учебната 2011/2012 година беше успешно 

реализирана, според претходно предвидената програма. 

Одговорни наставници: 

1. Јаготка Марковска  

2. Жико Андовски 

3.  Вукица Ивановска 

4.  Дијана Јаковлевска 

Во текот на месец октомври за учениците од прво до седмо одделение се спроевде 

еднодневен излет на Водно. 

 

 

 

 

 



Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2011/2012 

година  

 

17  

 

 

 

 

 

 

Во текот на оваа учебна година, како и пред да започне учебната година наставно - 

воспитниот персонал присуствуваа на семинари и советувања по следниот редослед: 

o 19.08.2011 год. Семинар за годишна наставна програма за четврто одделение во 

ОУ ,, Браќа Миладиновци,,н. Аеродром  

o 18.08.2011 год Семинар за годишна наставна програма за трето одделение во ОУ ,, 

Димитар Миладинов,, 

o 18.08.2011 год Семинар за годишна наставна програма за второ одделение во ОУ ,, 

Димитар Миладинов,, 

o 18.08.2011 год Семинар за годишна наставна програма за петтоодделение во ОУ ,, 

Димитар Миладинов, 

o 07.09.2011 год. во ОУ ,, Стив Наумов,, н. Автокоманда се одржа семинар за 

наставните планови и програми во шесто одделение – деветолетка, на семинарот 

присуствуваа следните наставници – Зоран Добревски, Дијана Јаковлевска, Билјана 

Смилевска, Емилија Стојановска, Вукица Ивановска, Александра Стоевска и 

Валентина Милчевска. 

o На ден 07.09.2011 год.во ОУ ,, стив Наумов,, н. Автокоманда се одржа семинар за 

предметите : македонски ј. англиски ј. германски ј. математика, ликовно, музичко 

обр. техничко обр. информатика, историја, природни науки и физичко и 

здравствено обр.  

7. СЕМИНАРИ И СОВЕТУВАЊА 
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o 21.08.2009 година Семинар за годишна наставна програма за трето одделение во 

ОУ ,, Димитар Миладинов,, 

o 31.08.2009 Семинар за годишна наставна програма за четврто одделение во ОУ ,, 

Димитар Миладинов,, 

o 17- 19.08.2009 год. Семинар за германистика за употреба на новите книги ,, Planet,,, 

во организација на Просветно дело, одржан во Охрид – Хотел Славија Спектар, 

присуствуваше наставничката по германски јазик Билјана Смилевска 

o На ден 03.12. 2011 год. се одржа семинар во ОУ ,, Кирил и Методиј,, - центар за 

,,обука на едубунту апликацијата по природни науки,,.На семинарот 

присуствуваа наставниците : Александра Стоевска и Дарко Петковски. 

o 14.12.2011 год. семинар во рамки на прокетот ,, Математика со логика,, обуки за 

наставниците по математика за планирање и реализирање на активности кои го 

развиваат логичкото мислење кај учениците.Семинарот се одржа во ОУ ,, Јан Амос 

Коменски,, Присуствуваа наставниците – Татјана Стојчевска, Дијана Јаковлевска и 

Вукица Ивановска. Семинарот е организиран од БРО и МОН.  

o На 23.11 и 26.11.2011 се одржа  семинар за ,,Програма за превенција од насилно 

однесување ,, организаиран од МОН, БРО, УНИЦЕФ и Алгоритам центар 

присуствуваше директорот Тројан Симоновски, психологот Татјана Насевска – 

Додевска, Силвана Величковиќ, Елена Карагунова и Дарко Петковски. 

o На 18.01.2012 година се одржа дисеминација на семинарот ,,Програма за 

превенција од насилно однесување,, на кој присуствуваа сите вработени, а беше 

воден од страна на тим лидерите : психологот Татјана Насевска – Додевска, 

Силвана Величковиќ, Елена Карагунова и Дарко Петковски. 

o 15.05.2011 година Семинар/работилница на тема:  CPE/CAE Article Writing . 

Teaching ,,tween-agers ,, , Method, Momentum ang Motivation. Присуствуваа 

наставничките Емилија Стојановска, Вера Вучкова и Марија Стојановска. Семинарот 
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се одржа во конгресна сала на Скопски саем. Организатори – Просветно дело, 

Британски совет и Cambrige University Press. 

o 16.05.2012 година Семинар за образование за животни вештини. Пруствуваше 

психологот Татјана Насевска – Додевска. Семинарот се одржа во ОУ ,, Лазо 

Трповски,, Скопје во организација на МОН и БРО.   

o  

  

  

 

Фотографии од дисеминација на семинарот ,,Програма за превенција од насилно 

однесување,, 
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Дополнителна настава  

 

Во нашето училиште наставниците организираат дополнитена настава за ученици кои 

покажуваат континуирано слаби резултати во учењето , а особено ако: 

 Имаат слаби резултати по одреден наставен предмет 

 Имаат најмалку две слаби оценки 

 На барање на родителот т.е старателот или ученикот 

Наставниците изготвуваат програма за дополнителна настава во која конкретно се 

наведени целите и активностите кои ќе се реализираат во текот на учебната година.  

За упатувањето на дополнителна активност известен е родителот.старателот, но исто 

така и психологот и директорот на училиштето кои даваат континуирана подршка во 

однос на изведувањето на наставата, но и увид во нејзиниот квалитет. 

Во случај кога ученикот отсуствува од часовите по дополнителна настава наставникот 

во соработка со психологот навремено го информираат родителот со писмена 

известување, односно покана за непосетувањето на часовите и неоправданиот изостанок 

на истите и разговор за причините. 

 

 

 

8. НАСТАВА 
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Додатна настава  

 

Училиштето организира додатна настава за надарените ученици по одредени 

предмети. 

Интересот за додатна настава на учениците во нашето училиште за е голем за сите 

предмети, учениците имаат потреба да се надоградуваат во оона што ги интересира и за 

кое се талентирани, но сепак како најголем интерес пројауваат во однос на  вештините и 

јазиците. Наставниците од предметна и одделенска настава изготвуваат годишна 

програма за реализација на додатната настава со наведени цели и активности и истата ја 

приложува во годишниот план и програма за одредениот предмет.  

Секој наставник им објаснува на ученицте што е она што ќе се работи во текот на 

учебната година и тие сами одлучуваат дали ќе ја посетуваат додатната настава. 

Учениците кои покажуваат особени резултати во додатната настава се вклучуваат 

активно во проектните активности на училитето и натпревари кои се организираат на 

различни нивоа.  

Наставниците во соработка со психологоти, изготвуваат  програма за надарени 

деца ги следат и индентификуваат учениците кои се талантирани и по одредени постапки 

и процедури прават нивна селекција во текот на учебната година. 

 Додатната настава исто така е подржана и следена од страна на директорот и 

психололот на училиштето, преку конкретни увиди на часови и разни други активности. 

 Во однос на опфатеноста на учениците може да се каже дека голем број на 

ученици има кои што активно ги посетуваат часовите по додатна настава, како од 

македонска националност, така и од ромска и српска националност.  



Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2011/2012 

година 
 

 

22  

 

 Училиштето строго внимава на родовата и етничката рамноправост во однос на 

посетеноста на додатните активности.  

Исто така училиштето активно ги вклучува учениците во планирањето на изборот 

на активностите и нивната реализација преку различни фокус групи, работилници, секции, 

дебати, предавања и др. активности. 

 

ИЗБОРНА НАСТАВА  

 

Во текот на  оваа учебна година се застапени следниве изборни предмети во одделенска 

и предметна нaстава :  

 

 Проекти од информатика  во седмо одделение  

 Програмирање  во осмо одделение  

 Изборен спорт во шесто одделение 

 Танц и народни ора во осмо одделение  

 Етика на религии во шесто одделение  

 Работа со комјутери во петто одделение 

 Творештво во петто одделение 
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СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ  

 

Во рамките на слободните ученички активности учениците сами изибраат на кои 

активности ќе се приклучат.Активности кои ќе придонесат за пошроко презентирање на 

воспитно – образовната дејност на училиштето. 

Слободните ученички активности се организираат во предметна настава со 

однапред истакнат план од страна на директорот кој е доставен и до ДПИ на почетокот на 

септември. 

Наставниците водат соодветна евиденција во дневникот на одделението и во 

евидентни листови кои  ги доставуваат кај психологот на училиштето. 

Слободните ученички активности се следени и од страна и на директорот и 

психологот за кој водат евиденција во својата документација. 

 

 

Учество на конкурси и ученички натпревари  

 

1. Учество на државен натпревар со освоена награда за литературна творба „Кликни 

безбедно“- ментор: Јаготка Марковска, ученичка: Ивона Цветановска VII2 одд. 

2.  Учество на училишен натпревар со освоена награда на тема „Училиште без 

насилство“  за  

  **   најдобра литературна творба  

         а)  За ученици од VI-VIII одделение: 

   1. (место)- Магдалена Симоновска VIII2  одд. 
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   2. (место)- Стефани Стојнева VIII2  одд. 

   3. (место)- Теодора Марковска VI  одд. 

         б)  За ученици од I-V одделение: 

   1. (место)- Марија Цветковска IV  одд. 

                      Антонио Ташковиќ IV2 одд. 

   2. (место)- Ирина Ивановска IV  одд. 

                      Андреј Марковски V одд. 

   3. (место)- Теодора Ваневска V одд. 

**   најдобра ликовна  творба  

         а)  За ученици од VI-VIII одделение: 

   1. (место)- Магдалена Симоновска VIII2  одд. 

   2. (место)- Стефани Стојнева VIII2  одд. 

                      Александар Арсовски VIII2  одд.  

   3. (место)-  Викторија Арсовска  VII1 одд. 

                       Христина Колевска   VII1 одд. 

         б)  За ученици од I-V одделение: 

   1. (место)- Марио Јосифов IV1  одд. 

                      Анастасија Арсовска IV2 одд. 
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   2. (место)- Стефанија Јовановска IV2  одд. 

                      Антонио Колевски  IV1  одд. 

   3. (место)- Филип Атанасовски IV2  одд. 

                      Илија Мицановски IV1  одд.  

                      Теодора Крстевска V  одд. 

3. Учество на општински конкурс на тема „Училиште без насилство“   со освоени          

       а) III награда (за литературна творба) на Цветановска Ивана – ментор: Јаготка        

           Марковска,  

       б) I награда (за ликовна творба) на Магдалена Симоновска – ментор: Марија        

           Зоксимовска 

4. Учество со освоена I награда и диплома за литературна творба на ученичката 

Магдалена Симоновска, ментор Валентина Милчевска на државниот поетски фестивал 

„Ракатки“. 

5. Учество на регионален натпревар по математика со освоено IV место за ученичката 

Анѓела Ѓошевска  VII2 одд., ментор: Татјана Стојчевска и Дијана Јаковлевска. 

6. Учество на државен натпревар по географија со освоено V место за ученикот Дамјан 

Митовски, ментор: Дарко Петковски. 

7. Учество на регионален натпревар по техничко образование со освоено IX  место. 

8. Учество на оркестарот на училиштето со освоена I награда на „Хорски и оркестарски 

смотри“, ментор: Јовче Петковски. 
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9. Учество со освоено I место на државен натпревар во женски фудбал, ментор: Дејан 

Димитријевиќ. 

Наградени ученици на Меѓународниот натпревар по математика„КЕНГУР 2012“ 

Прво одделение - Габи Николовска 

1.  Анастасија Ташковиќ             84 поени           III место 

 2. Елеонора Стоилковска          72 поени           III место 

3.  Владица Стојнев                     72 поени           III место 

4.  Теодора Спасовски                60 поени           Пофалница 

Трето одделение - Драгица Апостоловска 

1. Борче Атанасовски                 63,75 поени     Пофалница 

Четврто одделние - Елена Карагунова 

1. Филип Атанасовски                73,75 поени     Пофалница 

Петто одделение - Лидија Николовска 

1. Виктор Пешевски                    68,25поени      Пофалница 

Шесто одделение (осумгодишно) - Татјана Стојчевска 

1. Деспина Костадиновска        75 поени          Пофалница 

Седмо одделение - Дијана Јаковлевска 

1. Анѓела Ѓошевска                    80 поени           III место 

2. Сара Додиќ                             70 поени           Пофалница 
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Активности од предметот физичко и здравствено образование во текот на учебната 

2011/2012 год. 

- учество на градско првенство во организација на сојуз на училишен спорт на Град 

Скопје – освоено прво место, 

- Учество на државно првенство во ѓенски фудбал во кавадарци во организација на 

Федерација на училишен спорт-освоено прво место, 

- Учество и организирање натпревар во организација на ОУ ,,Браќа Миладиновци,, и 

ОУ ,,Гоце Делчев,, машки и женски фудбал во проектот ,,Училиште без насилство,,. 

- Учество и освоено прво место на натпревар во машки фудбал по повод патрониот 

празник на ОУ ,,Гоце Делчев,, 

- Учество со ученици на Скопскиот мини маратон, 

- Учество на против пожарен крос во организација на противпожарен сојуз на Град 

Скопје, 

- Учетво на тениски турнир за основни училишта во организација на Општина 

Илинден и ЈПССО Илинден 2010. 

- Учество на ГРАС РУТ настан во Илинден во организација на ФФМ и општина 

Илинден  

- Учество во проектот ,, Да се запознаеме со тенисот,, во организација на општина 

Илинден  

- Организирање на еко крос и учество на ученици од ОУ ,,Браќа Миладиновци,, во 

рамките од еко проектот во училиштето, 

- Учество и освоено прво место во женски фудбал на турнирот по повод патрониот 

празник на ОУ ,,Браќа Миладиновци,, 

- Учество на летниот училишен спортски камп  Дојран 2012 во организација на 

Федерација на училишен спорт на Македонија, Министерство за образование и 

Агенција за млади и спорт. 
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Училиштето активно се вклучува во организирањето на културните и образовните 

случувања  на локалната средина. 

Во текот на учебната 2011/2012 година  реализирани се следните содржини: 

 

Kултурни активности 

 

 организирана свечена приредба по повод отпочнувањето на Новата учебна 

година. 

 организирана  е свечена приредба во чест на приемот на учениците од 

првите одделенија во Детската организација 

 Учество на учениците и наставничката по мaкедонски јазик во контактно 

забавната емисија Звон. 

 Новогодишна проектна активност  на ниво на училиште, под раководтсво на 

наствникот по музичко образование Јовче Петковски и наставничаката по 

музичко образование Марија Зоксимовска и Валентина Милчевска, 

наставник по македонски јазик , а подржано од наствниците од одделенска 

настава. 

9. КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВНИ АКТИВНОСТИ НА УЧИЛИШТЕТО И СОРАБОТКА СО 

ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА 
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 Учество и организација на општинскиот натпревар  за ликовни и 

литературни дела на тема ,, Училиште без насилство,, под покровителство 

на општината Илинден. 

 Учениците од ПУ Мршевци учествуваат на кампања за здрава храна во 

Музејот на Македонија, во организација на Орифлејм 

 Учество на учениците  во контактно забавната емисија Звон по повод ,, 

Денот на дрвото,, . 

 Организиран е Патронен празник на училиштето со богата програма, со кој 

беше промовиран и ,,Еко проектот,, на училиштето. 

 Учество на учениците со поетскло читање на  13 – та Литературната 

манифестација ,, Илинден 2012 ,, организирана од страна на општина 

Илинден  

 Учество на 6-та традиционална Манифестација „Подарете книга за 

Велигденско јајце - симбол на Христовото Воскресение”. 

 Учество на манифестацијата ,, Априлијада 2012 ,, во соработка со општината 

Илинден. 

 

Фотографии од новогодишната проектна активност и Патрониот празник на 

училиштето 
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Општествено корисна работа  

 

 

Општествената корисна работа во нашето училиште во оваа учебна година се 

реализира преку следниве активности: 

 Одржување и уредување на училишните згради ( централното и двете подрачни 

училишта) 
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 Организирање на собирна акција за хартија, како дел од проектната активност на 

Еко програмата на училиштето  

 Организирање на хуманитарна акција за собирање на облека и обувки за децата 

социјални случаи од ПДАС – Меѓаши , по повод Светкиот ден на детето 

 Пошумување на голините во непосредна близина на училиштето, односно 

Мршевци, Бучиници и Ајватовци , по повод Денот на дрвото  

 Учество во промовирењето на Монографијата за општина Илинден 

 Учество на хуманитарниот хепенинг во организацијата на здруженеието за 

хендикипирани лица – Илинден 

 Учество на ученици од осмо одделение на предавањето и презентацијата од 

страна на компанијата ,, Џонсон Мети,, во општината Илинден 

 Активно учество во отворањето и промовирањето на културните домови во: с. 

Мршевци, с. Бучинци, с. Текија и с. Дељадровци. 

 Учество во собирната акција на хартија, стара облека  и обувки, организаирана од 

страна на Општината Илинден 

 

 

 

 

 

ОУ ,, Браќа Миладиновции,, с. Миладиновци е дел од стратегијата на МОН и 

УНИЦЕФ за ,, Превенција од ненасилно однсеување на учениците во училиштата од РМ, 

која во нашето училиште обучи 5 лидери. Задачата на овие лидери е да ја десиминираат 

обуката помината во текот ма месец ноември и заедно со наставниците, учениците и 

10. ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ 
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родителите да изготван план и програма која ќе биде дел од активностите на годишната 

програмза за 2011/2012 година.  

Оваа година нашето училиште во соработка со локалната самоуправа 

организираше ,, Турнир во мал женски фудбал,, по повод Патрониот празник. На турнирот 

земаа учество учениците од трите училишта од општина Илинден, н. ОУ ,, Крум Тошев,, с. 

Трубарево и ОУ,, Ѓорче Петров,,. 

Во соработка со Н.В.О Марита Мк кон крајот на месец април се одржа предавање 

за превенција од употреба на психоактивни суптстанции, кај учениците од VII и VIII одд. 

Во соработка со Н.В. О. - Доверба психологот на училиштето организира 

психоедукативни предавања и работлници на тема : ,,Борба против болестите на 

зависностите,,  со кое децата се насочуваат и запознаваат со превенцијата и брзата 

интервенција при употреба на алкохол и дрога. 

По повод Светскиот ден на здравјето од ХИВ/ СИДА училиштето организираше 

предавање на тема ,, Пубертетот и промените што се случуваат кај децата на возраст од 12 

до 14 години,,  од страна на невладината организација Х.Е.Р.А.  

Во соработка со Н.В.О ,,Еко Логик,,, училиштето спроведе работилница на тема  ,, 

Рециклирање на хартија,, , на која учениците теоретски практично можеа да го видат 

процесот и постапката на рециклирање хартија. 

Во соработка со НВО ,, Националниот Ромски Центар . ,, нашето училиште зема 

учество на фестивалот за ,, Мулти- културна размена,, во Велико Трново кој е дел од 

прокетот на НВО ,, НРЦ,, и други четри Балкански организации, финансиран од 

Националната агенција.  

Активности од програмата на Еко училиштето во учебната 2011/2012 година: 
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1. Поставување и означување на корпи за за хартија  

2. Редовно чистење на училишниот двор, 

3. Садење на локални цвеќиња, дрвца во училишнуот двор 

4. Одржување на зеленилото (редовно користење на зеленилото и косење на 

тревата) 

5. Изработка на проект за заштеда на енергија во седмо одделение 

6. Изработрка на хамер за рециклирање  

7. Истакнување на позитивни примери, ученици, училници во кои има високо ниво на 

хигиена 

8. За денот на пролета организиравме чистење на училишниот двор, садење на 

цвеќиња и изработка на хамери со еко пораки, постери , еко песни и еко логоа 

9. Во текот на март учениците собираат дождовница која употребивме за 

наводенување на цвеќињата во дворот 

10. Истакнавме упатсва во училниците за заштеда на енергија  

11. Учествуваме на конкурс по повод ,, Зелени денови,, во Рамстор  

12. Учествувавме на конкурс ,, Здрава храна за детство без мана,, организиран од 

страна на НВО – ОХО со учениците од предметана и одделенска настава со 

испраќање на ликовни творби, литературни творби, еко рецепти и еко пораки  

13. Учениците од ПУ Мршевци учествуваат на кампања за здрава храна во Музејот на 

Македонија, во организација на Орифлејм 

14. Учество на контактно забавната емисија – Ѕвон на денот на дрвото со еко ритмичка 

точка и еко песна 

15. Акција ,, Засади дрвце од семче,, која се реализираше во училиштето на ден 

11.04.2012 година 

16. Мал училишен проект за загадување на растенијата од надворешната средина  
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17. Учество на ученици и наставници на предавањето на тема ,, Вода и нејзиното 

значење,, организирано до Јавно здравство – оддел за вода, по повод Светскиот 

ден на здравјето  

18. Одржување на отворен час во ПУ Мршевци кај анставничката Јованка 

Гроздановска на тема ,, Здрава храна за детство без мана,, 

19. Учество на конкурсот за литературни и ликовни творби на тема ,, Од семче до 

дрвце,, организиран од Граѓанското здружение ,, Ден на дрво,, 

20. Собирна акција на ПЕТ амбалажа за изработка на елак и цветови во училишниот 

двор 

21. По повод денот на планетата се одржа отворен час  за здрава храна во ПУ 

Мршевци ж 

22. Презентација на тема ,, Животна средина – Еко култура,,  

23. Работилница за рециклирање на хартија, спроведена од страна на НВО Еко – Логик 

во средината на месец мај  

24. Предавање на тема ,, Водата и нејзиното значење,, во одделенска настава во текот 

на месец мај 

25. Обезбедување на корпи за селектирано ѓубриво од страна ан ЈКП Илинден 

26. Изработка на еко химна  

27. Изработка на куќички за птици  

28. Изработка на еко билтен  

29. Еко – патронат 

30. Еко ревија 

 

Воздушна рехабилитација на Пелистер  

Во соработка со Општината Илинден, Министерството за животна средина и НВО 

,, Друштво на родители за грижа за здраво поколение,, - Велес и оваа година 
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организиравме воздушна рехабилитација на Пелистер за 30 ученици од нашето училиште 

во период од 10 до 17 август 2012 година. 

 

 

 

 

Od sledeweto na sostojbata vo odnos na vodeweto na pedago{kata evidencija 

i dokumentacija mo`eme da ka`eme istata e vodena uredno kontinuirano preku 

celata u~ebna godina.  

 

Na krajot na nastavna godina formirani se komisii koi ja sledea i 

proveruvaa zavr{nata rabota so Дnevnicite на паралелките, Евидентните 

листови,  Гlavnite knigi i Сvidetelstavata. 

 

 

 

 

Нашата моментална активност е насочена кон изработка на проекти преку 

тимска работа во училиштето, со кои проекти ќе аплицираме преку локалната 

самоуправа и невладиниот сектор за подобрување на животните услови на секое 

дете. 

 

11. ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

12. ИДНИ ПЛАНОВИ И АКТИВНОСТИ ВО УЧИЛИШТЕТО 



Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2011/2012 

година  

 

37  

 

 

 

1. Неопходни санации и поправки: 

 Реновирање на училницата за прво одделение во централното 

училиште.  

 Реновирање на кровната конструкција во централното училиште. 

 Реновирање на подот во училницата за прво одделение во  ПУ 

Мршевци. 

 Реконструкција на подот во компјутерската училница. 

 Замена на светилките со енергетско штедливи светилки. 

 Поставување на ограда во централното училиште. 

 

2. Подобрување на квалитетот на наставата (набавка на современи нагледни 

средства и постојани стручни обуки на кадарот) 

3. Опремување на училиштето со едукативни наставни помагала 

4. Primena   na kriteriumite za ocenuvawe po razli~ni predmeti  

5. Obezbeduvawe na materjalni uslovi za vodewe dosiea, portfolija na 

u~enicite i nivno ~uvawe 

 

Неопходни санации и поправки 

 Во текот на оваа учебна година поставените приоритети во однос на 

неопходните санации и поправки на училиштето делумно се изведоа, а 

останатите ќе се реализираат во текот на следната учебна година. 

 Во текот на оваа учебна година се реновираше наставничката канцеларија која 

беше во екстремно руинирана состојба. Реновирањетро го извршија 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИШТЕТО 
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вработените од училиштетето, односно градинарот, домаќинот и чуварот, а 

средставта беа обезебедени од  домаќинското работење на училиштето.  

 Промена на прозорците во ПУ Текија. 

 Промена на подот, односно поставување на ламинат  во една училница  во ПУ 

Текија. 

 Промена на подот во канцеларијата на ПУ Мршевци . 

Подобрување на квалитетот на наставата (набавка на современи нагледни 

средства и постојани стручни обуки на кадарот) 

 Во текот на годината наставниците континуирано следеа обуки од МОН, БРО, 

УСАИД - ПЕП и стручно се усовршуваа во своите обалсти. 

Опремување на училиштето со едукативни наставни помагала 

 Во текот на учебната 2011/2012 година се набавија следниве наставни помагала 

: три линијари – триаголници, шестари,  3 карти и  2 персонални компјутери за 

одделенска и предметна настава. 

 
Примена на критериумите за оценување во  различни предмети  

 
 Секој наставник  се раководеше од Стандардите и критериумите за оценување 

дадени од БРО и исто така на ниво на активи наставниците изработија интерни 

стандарди и критериуми за оценување 

 Секој наставник во годишното, тематското и дневното планирање го планирал 

оценувањето на учениците 

 Достапност на Стандардите и критериумите  за оценување до сите 

заинетерсирани – наставници, родители. 

 Анкетирање на наставници за форми и методи за оценување 
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 Преглед на амесечните и дневните планирања во однос на оценувањето 

 

Обезбедување материјални услови за водење досиеа, портфолија на учениците 

 

 Обезбедени се папки за водење на досие на наставниците. Исто така 

наставниците во соработка со училиштето и родителите ги оформија 

портфолијата на учениците кои се достапни во секое време за родителите на 

учениците. 
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1. Programsko-koncepcisko podra~je 

 

 

 Planiraweto i programiraweto na rabotata  ovozmo`uva 

vospostavuvawe  solidna organizacija na site aktivnosti, podignuvawe na 

kvalitetot na pedago{ko-instruktivnata rabota i administrativno-

organizaciskata rabota vo u~ili{teto.  

 So cel   vospostavuvawe  solidna organizacija na site aktivnosti, 

podignuvawe na kvalitetot na pedago{ko-instruktivnata rabota i 

administrativno-organizaciskata rabota vo u~ili{teto, vo tekot na u~ebnata 

2011/12 godina, direktorot  realizira{e raboti i rabotni zada~i od pove}e 

podra~jai toa: 

 

1.Organizirawe na vospitno-obrazovnata dejnost vo u~ili{teto, pred 

po~etokoт na u~ebnata godina i toa: 

 Raspredelba na nastavni predmeti po nastavnici i paralelki, 

 Raspredelba na fond na ~asovi po nastavnici, 

 Izbor na oddelenski rakovoditeli, odgovorni nastavnici po oddelni 

podra~ja. 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА  ДИРЕКТОРОТ  ВО УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА 
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2.U~estvo vo izgotvuvaweto na Godi{nata programa na u~ili{teto i 

sopstvenata  Godi{na programa. 

 

3.U~estvo vo izgotvuvaweto na Polugodi{en i Godi{en izve{taj za vospitno-

obrazovnata rabota na u~ili{teto,preku osvrti, analizi, zaklu~oci. 

 

 

2. Sledewe na organizacijata i realizacijata na  vospitno-obrazovnata i 

druga stru~no-pedago{ka rabota vo u~ili{teto 

 

 

 

              Vo tekot na u~ebnata 2011/12 godina, vo odnos na organizacijata i  

realizacijata od strana na direktorot bea sledeni: 

 

 Site vidovi na planirawa na nastavata od strana na nastavnicite, (godi{nite, 

tematskite,  dnevnite i drug vid  planirawa),  preku uvidi, koordinirawe i 

naso~uvawe; 

 Sledewe  realizacijata na  nastavata,  preku poseta na ~asovi  ; 

 Vodewe evidencija za poseteni nastavni ~asovi, ~asovi na slobodnite 

u~eni~ki aktivnosti, dodatna i dopolnitelna nastava i drugi formi na 

neposredna vospitno-obrazovna rabota so u~enicite;  

 Razgovori , konsultacii, sovetuvawa i davawe pomo{ na nastavnicite za 

podobruvawe na sostojbite, unapreduvawe i usovr{uvawe na nastavata i 

drugata vospitno-obrazovna dejnost; 

 Inicirawe, koordinirawe, naso~uvawe i sledewe na aktivnostite vo 

vrska so intezivirawe na vospitnata funkcija na u~ili{teto. 
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3. Permanentno stru~no, pedago{ko-psiholo{ko   usovr{uvawe na 

nastavniot i drugiot stru~en kadar vo u~ili{teto 

 
 

               Za uspe{na realizacija na zada~ite {to bea sodr`ani vo godi{nata 

programata na u~ili{teto, vo tekot na u~ebnata 2011/12 godina, prodol`i 

procesot na  permanentnoto stru~no, pedago{ko-psiholo{ko usovr{uvawe na 

nastavniot  kadar vo u~ili{teto, preku: 

 Planirawe i uvidi za posetenite  seminari organizirani od BRO na  

R.Makedonija , PEP -USAID i MON; 

 Organizirawe na desiminacija na Proekti vo ramkite na PEP-USAID I 

BRO preku realizacija na interni seminari vo u~ili{teto : 

 Организирање на дисемнинација на  семинарот ,,  GComprosie   vo nastavata,,  

 Uvidi vo primenata na sovremeni metodi, formi i sredstva vo nastavata , 

preku poseta na часови, 

 Pottiknuvawe na nastavniot kadar za individualno stru~no usovr{uvawe, 

koristej}i dopolnitelna literatura ,korisni WEB strani na internet; 

 Zajaknuvawe  na timskata rabota vo u~ili{teto ; 

 Razmena na iskustva vo u~ili{teto i po{iroko. 

                            

 

4. Rabota so nastavnicite - po~etnici 

 

 

 Za uspe{na realizacija na ovaa  zada~aa  {to se sodr`ani vo godi{nata 

programata na u~ili{teto, vo tekot na u~ebnata 2011/12 godina, u~ili{teto 

vode{e posebna gri`a za ovaa kategorija na nastaven kadar, i se sostoe{e od: 
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1.  Prifa}awe i voveduvawe vo rabotata na nastavnicite - po~etnici; 

 Odreduvawe na mentor za sekoj nastavnik po~etnik ; 

 Zapoznavawe so neophodnite vidovi  planirawa, kako na nivo na 

u~ili{te, taka i za nastavniot predmet i drugite zadol`enija na 

nastavnikot-po~etnik; 

 

 

 Voveduvawe vo definiraweto na zada~ite  i celite pri izrabotka na 

dnevnite podgotovki kako i davawe na neposredna stru~na i 

didakti~ko-metodska pomo{ vo realizacijata na nastavata i drugata 

vospitno-obrazovna dejnost . 

 

 

 

5. Rabota so stru~nite organi vo u~ili{teto 

 

             

          Vo tekot na u~ebnata 2011/12 godina  direktorot zede u~estvo, vo 

rabotata na stru~nite organi preku slednite aktivnosti: 

 Planirawe i programirawe rabotata na Nastavni~kiot sovet na 

u~ili{teto i gri`a za realizacija na programskite zada~i; 

 Podgotovka i aktivno u~estvo  na sednicite na Nastavni~kiot i 

Oddelenskite soveti na u~ili{teto  - planiraweto na sodr`inite na 

dnevniot red na sostanocite; 

 Rakovodewe so sednicite na Oddelenskiot i Nastavni~kiot sovet i 

gri`a za kvalitetna rabota vo interes na donesuvawe na adekvatni 

zaklu~oci i pridones vo razre{uvaweto na problemite; 
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 Voveduvawe na demokratska atmosfera na rakovodewe; 

 Pomo{ vo planiraweto i programiraweto i aktivno u~estvo  na 

sednicite na Sovetot  na roditelite ; 

 Pomo{ vo planiraweto i programiraweto rabotata  na oddelenskiot 

rakovoditel; 

 Sledewe realizacijata na propi{anite zada~i na Nastavni~kite i 

Oddelenskite soveti, Sovetot na roditelite i na oddelenskite 

rakovoditeli, kako i koordinirawe i naso~uvawe na nivnite aktivnosti 

i uka`uvawe soodvetna stru~na i druga pomo{; 

 Sledewe, naso~uvawe, pottiknuvawe,koordinirawe i unapreduvawe 

rabotata na Stru~nite aktivi, so poseben akcent na ajaknuvawe na 

timskata rabota i sozdavawe na silen kolektiven duh pome|u site 

u~esnici vo u~ili{teto. 

 

 

 

6. Analiti~ko studiska rabota 

 

  

         Vo tekot na u~ebnata 2011/12 godina, direktorot posebno vnimanie 

posveti na slednite raboti: 

 Prou~uvawe i analizirawe na karakteristi~nite problemi na vospitno-

obrazovniot proces (vospitni problemi, op{ti i nastavni problemi, 

problemi na poedine~nite paralelki, nastavni predmeti, problemi vo 

vrska so aktivnosta i rabotata na u~enicite itn.); 

 Prou~uvawe i analizirawe na globalnoto planirawe na nivo na 

u~ili{te, kako i planiraweto i programiraweto na nastavnicite i 

drugite stru~ni sorabotnici. 
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7.Sorabotka so u~enicite  

 
 

         Vo tekot na u~ebnata 2011/12 godina,  sorabotkata so u~enicite se 

realizira{e preku: 

 Koordinirawe i naso~uvawe na aktivnostite i neposrednata rabota so 

oddelni kategorii u~enici (nadareni u~enici, u~enici  so slab uspeh, 

u~enici so nesoodvetno odnesuvawe, u~enici so posebni potrebi, 

socijalnio slu~ai i sl.) kako i 

 Uka`uvawe na soodvetna pomo{ na nastavnicite za unapreduvawe na 

formite i metodite na rabota so razli~ni kategorii u~enici itn.. 

 

8. Sorabotka so roditelite na u~enicite 

 

 

       Vo tekot na  u~ebnata 2011/12 godina,  sorabotkata so roditelite na 

u~enicite se realizira{e preku : 

 Planirawe, podgotovka i realizacija na op{tite roditelski sredbi na 

nivo na u~ili{te; 

 Pomo{ vo planiraweto, programiraweto i realizacijata na sostanocite 

so roditelite na u~enicite po paralelki i oddelenija i na sostanocite 

na Sovetot na roditelite; 

 Organizirawe, koordinirawe i naso~uvawe na aktivnostite za 

informirawe na roditelite i u~enicite za `ivotot, rabotata i 

postignatite rezultati; 
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 Neposredno u~estvo vo realizacijata  na pedago{ko-psiholo{ka  

edukacija   na roditelite, vo sorabotka so nastavnicite i stru~nite 

sorabotnici na u~ili{teto; 

 Sledewe, naso~uvawe i neposredno u~estvo vo realizacijata na 

individualnite i grupnite formi na sovetodavna rabota so roditelite 

na oddelni kategorii u~enici (u~enici so te{kotii vo napreduvaweto, 

u~enici so nesoodvetno odnesuvawe, nadareni u~enici i sl.) i so celi 

paralelki ( I v odd., VIII b odd., VI b odd.osmoletka). 

 

9. Sorabotka so organite na upravuvaweto 

 

 

 Vo realiziraweto na sistemot na upravuvaweto, so svojata rabota  

pridonesuvav za:  

 Permanento  sledewe na zakonskite propisi, so cel nivno aplicirawe i 

prakti~na soodvetna primena vo site segmenti na koi tie se odnesuvaat 

od delokrugot na rabotata na u~ili{teto. 

 Davawe na  permanentna stru~na pomo{  na organot na upravuvaweto  - 

U~ili{niot odbor, a koja se sostoe{e vo donesuvawe na zaklu~ocite, 

donesuvawe na odluki. 

 Izvr{uvawe i sproveduvawe na  odlukite na U~ili{niot odbor koi bea 

vo soglasnost so pozitivnite zakonski propisi, normativi, i akti . 

 

 

 

10. Rabota na direktorot kako pretstavnik 

na u~ili{teto 
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 Vo granicite na svoite ovlastuvawa i dol`nosti , vo tekot na u~ebnata 

2011/12 godina, bev  vo postojana sorabotka so : 

 Општина Илинден , Скопје  

 Ministerstvoto za obrazovanie i nauka  

 Biroto za razvoj na obrazovaniei nauka na R. Makedonija  

 Ministerstvoto za trud i socijalna politika 

 Crveniot krst na Makedonija 

 Centarot  za socijalni raboti, kako i so drugi institucii i 

organizacii 

 зainteresirani za unapreduvawe na vospitno-obrazovnata rabota 

na u~ili{teto;  

 Соработка со Н.В. О Еко логик  

 Соработка со Н.В. О. ОХО 

 Соработка и учество на проектот ,, Мултикулултурна размена,, 

организиран од  Н.В.О . Национален Ромски Центар 

 Соработка со Алгоритам центар  

 11. Rabota na direktorot vo  upravno-pravnite administrativno   i 

materijalno-finansiskite raboti 

 

 

Vo ostvaruvaweto na ovaa funkcija, direktorot kontinuirano   vode{e 

 Gri`a za dosledno sproveduvawe na Zakonot za osnovno obrazovanie, 

normativnite akti koi se povrzani so osnovnata zada~a na u~ili{teto i 

drugi zakoni, propisi, normativi i akti i koi se odnesuvaat na rabotata 

na u~ili{teto kako integralna celina i del na op{testvenata zaednica;  

 Gri`a za realizacija i sproveduvawe na Nastavnite planovi i programi. 
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 U~estvo  vo  administrativnata rabota i realiziraweto na 

materijalnoto-finansiskoto rabotewe.  

 Posebna gri`a za navremeno izgotvuvawe na site administrativno-

finansisiki raboti, implementirawe na zakonskite propisi i 

usoglasuvawe na aktite na u~ili{teto so tekovnata zakonska regulativa 

. 

                                                                

 

12. Sopstveno stru~no usovr{uvawe 

 

 Sledewe na stru~na literatura, 

 Sledewe na seminari: 

 Prevencija na nasilno odnesuvawe vo u~ili{tata vo R. Makedonija, vo 

organizacija na Algoritam i BRO na RM. 

 
 

Директор  

Тројан Симоновски  
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u~ebnata 2011/12 godina 

 

 

ПСИХОЛОГ    

Татјана Насевска – Додевска    

 

I Podra~je 

Planirawe, programirawe i organizirawe na vospitno-obrazovnata rabota 

 
U~estvo vo izgotvuvaweto na Godi{na programa za vopitno-obrazovnata рabota na 

u~ili{teto. 

u~ebnata 2011/12 godina
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ПСИХОЛОГОТ ВО УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА 
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 U~estvo vo izgotvuvaweto na Polugodi{niot   izve{taj za vospitno-obrazovnata 

rabota na u~ili{teto. 

 Izgotvuvawe na sopstvena Godi{na programа, kako i Izve{taj od rabotata vo 

prvoto  polugodie  od u~ebnata 2011/12 godina. 

 U~estvo  vo planiraweto, programiraweto i realizacijata rabotata na stru~nite 

organi  i tela vo u~ili{teto: Nastavni~ki i Oddelenskite soveti, Oddelenskite  

rakovoditeli, Stu~nite aktivi, kako i Sovetot na roditeli. 

 U~estvo vo izrabotkata na razni pregledi, sostojbi i drugi izve{taiza 

potrebite na MON, Op{tina Centar ,BRO. 

 U~estvo vo planiraweto i realizacijata na vonnastavnite aktivnostivo 

u~ili{teto. 

 

Izvr{uvaweto na gore navedenite sodr`ini, psihologot gi realizira{е vo  

sorabotka so direktorot na u~ili{teto, nastavnicite  i posebno so 

pretsedatelite na oddelni stru~nite aktivi vo u~ili{teto. 

 

II Podra~je 

Sledewe na vospitno-obrazovnata rabota 

 

           Vo tekot na u~ebnata 2011/2012 godina ,psihologot  posebno vnimanie  posveti 

na: 

1. Sledewe realizacijata na vospitno-obrazovniot proces vo odnos na 

 

 

 Realizacijata na Godi{nata programa za vospitno-obrazovnata rabota na 

u~il{teto vo tekot na u~ebnata godina, 

 Uvidi vo planiraweto i izveduvaweto  na nastavata, so poseben akcent na 

kvalitetot na izgotvuvaweto na globalnite, tematskite i dnevnite planirawa na 

nastavata soglasno nastavnite programi, 

 Sledewe na stru~niot i didakti~ko-metodski kvalitet na nastavnite ~asovi  
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 Sledewe  na~inot na ocenuvawe na uspehot na u~enicite,so poseben akcent na:  

1.Primena na standardite i kriteriumite  za ocenuvawe postigawata na 

u~enicite; 

2.Primena na strategii, metodi, postapki,tehniki  i instumenti pri 

ocenuvaweto. 

      

2.Sledewe prilagodenosta i  razvojot  na u~enicite 

 

 

 Sledewe prilagodenosta na u~enicite od prvo oddelenie (opservaci, razgovori 

so nastavnici, roditeli, sovetuvawe); 

 Sledewe prilagodenosta na u~enicite vo {estooddelenie devetoletka 

(opservaci, razgovori so nastavnici, roditeli, sovetuvawe); 

 

 

3.Sledewe napredokot i razvojot na u~enici so nesoodvetno odnesuvawe i 

pote{kotii vo napreduvaweto, kako i napreduvaweto na u~enicite 

soglasno nivnite mo`nosti i karakteristiki na nivnata li~nost 

 

 Identifikacija i rabota so u~enici so nesoodvetno odnesuvawe 

(zakanuvawe, navreduvawe, omalova`uvawe, ogovarawe, odzemawe na tu|i 

predmeti, agresivno odnesuvawe,begawe od redovnite ~asovi, so problemi vo 

disciplinata na ~asovite i sl.) i pote{kotii vo napreduvaweto 

(emocionalni problemi, problemi vo procesot na socijalizacijata, 

hiperaktivnost, disleksija, namaleni intelektualni sposobnosti, disharmonija 

vo razvojot,  zdravstveni problemi) . 

 Otkrivawe na pri~inite preku razgovor so u~enicite, razgovor i 

konsultacii so nastavnicite, roditelite, defektolog, kako i so drugi stru~ni 
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lica, nabquduvawe, procenka na detskite trudovi, primena na psiholo{ki 

merni instrumenti , sovetodavna rabota,  

 Individualna rabota so u~enicite 

Individualnata rabota so u~enicite se realizira{e so u~enici koi imaa 

poradi razni pri~ini, pote{kotii vo u~eweto ili odnesuvaweto. Rabotata so  

u~enicite be{e naso~ena kon sovladuvawe na kognitivnite ve{tini, razvoj na 

socijalnite ve{tini, zgolemuvawe na samodoverbata, pozitivna slika za 

samiot sebe, samoprocenka, samokontrola i modifikacija na odnesuvaweto. 

 

Vo rabotata so u~enicite se primenuvaa : razgovor, sovetuvawe, razvoj na asertivnost 

i ve{tinite za mirno re{avawe na konfliktnite situacii, razvoj na empatija, 

razre{uvawe na li~nite i grupnite problemi i te{kotii, sledewe, kontrola, kako i 

sovetodavna rabota so nastavnicite i roditelite. 

 

 Sovetodavna-konsultativna  rabota so roditelite, ~ii deca  imaa 

pote{kotii vo u~eweto poradi razni pri~ini, kako i u~enici so nesoodvetno 

odnesuvawe . 

 Sorabotkata so roditelite vo tekot na u~ebnata 2011/12 godina se 

realizira{e pred se so cel  vklu~uvawe na roditelite vo rabotata so nivnite deca 

koi imaat pote{kotii vo u~eweto, odnesuvaweto, problemi vo razvojot, kako i nivno 

pedago{ko-psiholo{ko educirawe , posebno za vozrasnite i razvojni karakteristiki 

na u~enicite i sl. 

 Советување на родителите во второто полугодие на учебната 2011/2012 

година  

Советувањето на родители се одвиваше во две категории и тоа : 

 за  родители чии деца нередовно ја посетува наставата  

 за  родители чии деца значително го намали успехот  
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Советувањето се одвиваше во просториите на училиштето, секој четврток од 17 до 18 

часот.  

 Davawe podr{ka i pomo{ na nastavnicite vo odnos na: 

 Zapoznavawe so individualnite sposobnosti i mo`nosti na u~enicite,kako i 

razbirawe na razvojnite karakteristiki na li~nosta na u~enicite, 

 Pomo{  na nastavnicite  za podobruvawe odnesuvaweto na  u~enicite ; 

 Planirawe na nastavnite sodr`ini za rabota so ovie u~enici, organizirawe na 

adekvatna grupna i individualna rabota, izgotvuvawe na individualni 

obrazovni programi se so cel vklu~uvawe na ovie u~enici vo redovnata nastava 

i postignuvawe na podobri rezultati . 

 

 

 

III Podra~je 

Izgotvuvawe stru~ni materijali 

 

         Vo  tekot na prvoto polugodie od u~ebnata 2011/2012 godina,  se realiziraa 

slednite stru~ni predavawa: 

 ,,Bolesti na zavisnost: pu{ewe,,  za u~enici od VII-VIII  odd.; 

 ,,Promeni vo pubertet,, za u~enici od VI/9-VI/8  odd.  

 ,,Комуникација и комуникациски вештини,, за учениците од VIII  odd. 

 Изготвување информативен материјал за програмата за советување родители 

на ученици за наставниците и родителите 
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IV Podra~je 

 Sovetodavno-konsultativna rabota 

 

Sovetodavno-konsultativna rabota so nastavnicite 

        Sovetodavno-konsultativna rabota so nastavnicite vo tekot nа u~ebnata 2011/12 

godina se realizira{e vo vrska so site problemi vo u~ili{teto  {to se odnesuvaat na   

unapreduvawe na vospitno-obrazovnata rabota ( nastava, oddelni u~enici, aktivnosti 

so razli~na sodr`ina i sl.) i toa: 

o Zapoznavawe so individualnite sposobnosti i mo`nosti na 

u~enicite,kako i razbirawe na razvojnite karakteristiki na li~nosta na 

u~enicite, 

o Pomo{  na nastavnicite  za podobruvawe odnesuvaweto na oddelni 

u~enici; 

o Konsultativna rabota so nastavnicite pri ocenuvawe na postigawata na 

u~enicite preku voveduvawe novi postapki,tehniki ,metodi i instrumenti 

za sledewe, proveruvawe i ocenuvawe postigawata na u~enicite; 

o Pomo{ na nastavnicite vo usoglasuvawe na metodite, formite, 

aktivnostite i sredstva na vospitno-obrazovnata rabota vo soglasnost so 

vozrasnite karakteristiki na u~enicite i individualni sposobnosti , so 

cel zadovoluvawe na potrebite na edinkite i da se ovozmo`i 

individualiziran pristap; 

o Pomo{ i podr{ka na oddelenskite rakovoditeli vo re{avaweto na 

oddelni problemi so u~enicite,konfliktni situacii  i iznao|awe na~ini 

za nivno nadminuvawe. 
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V Podra~je 

 Sopstveno stru~no usovr{uvawe 

 

Sopstveno stru~no usovr{uvawe se realizira{e preku: 

 U~estvo vo rabotata na stru~nite organi na u~ili{teto, posebno vo rabotata na 

stru~nite aktivi i Sovetot na roditeli; 

 U~estvo vo rabotata na Sekcijata na psiholozi "Psihovizija"; 

 Sledewe na stru~na literatura i stru~ni raboti na soodvetni WEB internet 

strani; 

 U~estvo na slednite seminari: 

1. Prevencija na nasilno odnesuvawe vo u~ili{tata vo R. Makedonija, vo 

organizacija na Algoritam i BRO na RM, од 23 до 26.11.2011 godina. 

2. Prezentacija na Prira~nikot za sovetuvawe na roditelite na den 17.01.2012 

godini 

3. Образование за Животни вештини, во организација на БРО и МОН , 

16.05.2012 година.  

 

 

VI Podra~je 

 Vodewe na pedago{ka evidencija i dokumentacija 

 

Vodewe na evidencija za sopstvenata rabota: operativni mese~ni planovi i 

programi za rabota; 

Vodewe na evidencija od uvidi vo mati~ni knigi i dnevnicite na paralelkite; 

Vodewe na evidencija za izre~eni pedago{ki merki; 
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Vodewe dnevnik za rabota od sekojdnevnite aktivnosti; 

Vodewe evidencija od rabotata so u~enicite, roditelite, nastavnicite; 

Evidencija od odr`ani Oddelenski i Nastavni~ki sovet,Sovet na roditeli.; 

Vodewe i evidencija na Dosie za profesonalen razvoj na nastavnicite; 

Vodewe na dosieja za u~enici so pote{kotii vo u~eweto. 

Водење евиденција за советување со родители на ученици 
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Член 1 
 Се усвојува Годишниот извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино          
за учебната 2011/2012 година. 
 

Член 2 
 Годишниот извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за учебната 
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GODI[EN IZVE[TAJ 
 

ZA RABOTATA NA O.U ,,RISTO KRLE,, S.KADINO 

ZA U^EBNA 2011 /2012 GODINA 
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Osnovnoto u~ili{te ,, Risto Krle,, s.Kadino-Skopje, ima za cel 

da ja prika`e celokupnata rabota vrz osnova na podnesenata 

Godi{na programa za vospitno-obrazovnata rabota za u~ebnata 

2011/2012 godina od Zakonot za osnovno obrazovanie ( Sl.vesnik 

44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03 i 63/04) i 

podzakonskite akti, Planot i programata za vospitno-

obrazovnata dejnost vo osnovnoto u~ili{te kako i drugite 

zakoni koi se direktno ili indirektno povrzani so dejnosta 

osnovno obrazovanie, so poseben akcent na vospitno-obrazovnata 

dejnost. 

 

Godi{niot izve{taj e sostaven od tekstualen i statisti~ki del. 

Tekstualniot del gi sodr`i slednite poglavja:  

1. Uslovi vo koi raboti u~ili{teto 

2. Planirawe,realizacija i unapreduvawe na vospitno-

obrazovnata dejnost 

3. Planirawe i realizacija na dejnosta na stru~nite organi i 

tela,stru~nite rabotnici i direktorot 

4. Uspeh na u~enicite na krajot od u~ebnata godina 

5. Pedago{ka evidencija i dokumentacija 

6. Zaklu~ni sogleduvawa i predlog merki za podobruvawe na 

sostojbite za unapreduvawe na dejnosta. 
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Uslovi vo koi raboti u~ili{teto 

 

       Osnovnoto u~ili{te ,,Risto Krle,,s.Kadino-Skopje e 

izgradeno vo 1979 god.od cvrst materijal i napolno gi zadovoluva 

potrebiteza izveduvawe na nastava. 

    Objektot e lociran na sredinata na naselenoto mesto, ograden 

so mre`na ograda.Vo dvorot se locirani igrali{ta za rakomet i 

ko{arka,ostanatiot del e trevnest so cvekiwa,zimzeleni i 

listopadni drvja. 

     U~ili{teto raspolaga so sopstveno parno greewe so {to se 

sozdadeni  uslovi za realizacija na vospitno-obrazovnata rabota. 

      Vo sklop na O.U ,,Risto Krle,, rabotat i dve podra~ni 

u~ili{ta vo s.Mralino i s.Bunarxik  koi se izgradeni od tvrda 

gradba i gi zadovoluvaat uslovite za rabota. Ogradeni se so 

mre`na ograda koja na delovi e o{tetena i treba da se 

obnovi.Dvorot e trevnest so zimzeleni i listopadni drvja. 

    Objektot vo s.Mralino e vo sredina na naselenoto  mesto a 

objektot vo s.Bunarxik na po~etokot na seloto. 

Zatopluvaweto vo P.U. e so }umbiwa na drva. 

Za site u~enici koi patuvaat do osnovnoto u~ili{te vo Kadino 

obezbeden e besplaten prevoz od strana na op{tina Ilinden a 

prevoznik e JSP ,,Skopje,,-Skopje. 

Vo 8 u~ilnici se montirani i vo tekot na godinata se koristea 

kompjuteri po site nastavni predmeti a u~enicite od prvo do 

tretto odd. i onie od podra~nite u~ili{ta gi koristea 

u~eni~kite laptopi. 
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       Na krajot na u~ebnata 2011/2012 godina brojot na u~enicite vo 

na{eto u~ili{te iznesuva 315  u~enika smesteni vo 18 

paralelki,i toa 5 paralelki vo oddelenska nastava i 7 vo 

predmetna nastava vo centralnoto u~ili{te.Vo podra~nite 

u~ili{ta imame po edna ~ista paralelka vo treto oddelenie vo 

s.Bunarxik i edna ~ista vo prvo vo s.Mralino, i po dve 

kombinirani paralelki so po dve oddelenija i toa vtoro  i 

чetvrto vo s.Bunarxik i prvo i petto,treto i ~etvrto i vtoro i 

petto,vo s.Mralino.Nastavata vo u~ili{teto se izveduva na 

makedonski nastaven jazik,vo edna smena kako vo centralnoto 

taka i vo podra~nite u~ili{ta. 

Prostornite uslovi vo u~ili{teto gi zadovoluvaat potrebite na 

u~enicite za normalno odvivawe na nastavata.U~ili{teto 

raspolaga so 10 univerzalni u~ilnici, 2 kabineti, 1 fiskulturna 

sala so pomo{ni prostorii, 3 prostorii za nastavni sredstva i 

pomagala, biblioteka, 1 rabotilnica po TO so kabinet, 1 

kancelarija za nastavnici, 1 kancelarija za direktor, 1 

kancelarija za psiholog, 1 pomo{na kancelarija, 1 kancelarija za 

sekretar, 1 prostorija za prvo oddelenie so pomo{en del, 1 

garderoba na higieni~ari, 2 hodnika povrzani so dve skalila, 5 

sanitarni ~vora, 2 podrumski prostorii i skrivnici, 1 magacin, 1 

kotlara i prostorija za hauzmajstor. 

PU Mralino raspolaga so 3 u~ilnici, 1 nastavni~ka kancelarija, 

1 hodnik, 1 sanitaren ~vor i 1 {upa. 
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PU Bunarxik raspolaga so 2 u~ilnici, 1 nastavni~ka 

kancelarija, 1 u~ilnica za prvo oddelenie, 1 ~ajna kujna,  3 

hodnici i skalila, 1 podrum i 3 sanitarni ~vora. 

 

     Vo tekot na u~ebnata godina OU,,Risto Krle,, s.Kadino gi 

prezema slednite aktivnosti vo vrska so opremenosta i 

popravkite vo centralnoto i podra~nite u~ili{ta: 

Vo O.U-Kadino: 

• Zameneti se prozorcite i vratite vo 3 u~ilnici  

• Nabaveni se novi nagledni sredstva 

 

Vo P.U.s.Mralino e napraveno slednoto 

• Izgradeno detsko igrali{te so detski rekviziti 

(lula{ki,klackalki i sl) od strana na op{tina Ilinden 

Училиштето е во добра состојба за одвивање  на наставно-образовниот 

процес. 

Посебно внимание во училиштето обрнавме на хигиено-техничките 

услови за нормално реализирање на воспитно-образовната работа. 

      Во ПУ.с.Бунарџик зградата е пуштена во употреба на ден 

01.11.2002 година со вкупна површина од 447 метри со следните 

простории две училници,просторија за прво одделение,наставничка 

канцеларија со помошна просторија,санитарни јазли за наставници и 

ученици,помошна просторија за чување на материјали за хигиена и 

подрум. 
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Za bezbednosta na u~enicite i u~ili{nite zgradi vo s.Kadino 

,Mralino i Bunarxik e anga`irana agencija za obezbeduvawe 

,,GARD,, . 

 

Planirawe,realizacija i unapreduvawe na vospitno-

obrazovnata dejnost 

 

            Godi{nata programa za rabotata na u~ili{teto e 

razgledana na Nastavni~kiot sovet pred po~etokot na u~ebnata 

godina,a usvoena na sostanokot na U~ili{niot odbor odr`an na 

den 30.08.2011 godina. Godi{nata programa gi opfa}a slednite 

sodr`ini vo vrska so nastavno-vospitnata dejnost:planirawe na 

redovna nastava, fakultativna, dopolnitelna, dodatna, von-

nastavni aktivnosti,programa za rabota na detskata organizacija, 

slobodni  u~eni~ki aktivnosti,sekcii vo oddelenska i predmetna 

nastava,proizvodstveno i druga op{testveno korisna rabota na 

u~enicite,u~eni~ki ekskurzii, u~eni~ka zaednica na u~ili{teto, 

gri`a na u~ili{teto za zdravjeto na u~enicite, stimulirawe na 

u~enicite, u~eni~ki natprevari, programa za realizacija na 

kulturni i obrazovni aktivnosti na u~ili{teto vo lokalnata 

sredina,sledewe,unapreduvawe i vrednuvawe na vospitno-

obrazovnata rabota vo u~ili{teto,programa za rabota na 

stru~nite aktivi,programa za rabota na Nastavni~kiot sovet, 

Oddelenski sovet, oddelenski rakovoditel, rakovoditel na 

paralelka, programa za rabota na u~ili{niot psiholog,programa 

za rabota na Sovetot na roditelite, programa za rabota na 
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direktorot na u~ili{teto i programa za vospitnata cel na 

u~enicite. 

      Ovaa u~ebna godina nastavata zapo~na na vreme odnosno na 

01.09.2011 god.(~etvrtok).Nastavno-vospitniot personal navreme 

gi izraboti site tematski i globalni planirawa kako za 

redovnata nastava taka i za dodatnata,dopolnitelnata nastava i 

slobodni u~eni~ki aktivnosti. 

 

Realizacija na zadol`itelnata nastava 

   

     Vo tekot na u~ebnata 2011/2012 godina po odnos na 

zadol`itelnata nastava kako i von nastavnite aktivnosti 

planirani so Godi{nata programa,psiholo{kata  slu`ba i 

ostanatiot personal vo u~ili{teto redovno i sovesno gi 

izvr{uvaa rabotnite zada~i predvideni so Godi{nata programa. 

 

Realizacija na izborna nastava 

 

    Realizirani  se slednite izborni predmeti :Programirawe i 

TO vo osmo po 72 ~asa, vo sedmo oddelenie Proekti od 

informatika 72 ~asa i TO 72 чasa, vo {esto proekti od 

informatika 72 ~asa, vo {esto Zapoznavawe na religii i Etika 

vo religiite po 72 ~asa, vo petto Rabota so kompjuteri 72 ~asa i 

tvore{tvo 36 ~asa. 
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Dodatna i dopolnitelna nastava 

Realizacijata na dodatnata i dopolnitelnata nastava ke bide 

prika`ana vo tabelarniot obrazec vo statisti~kiot del od 

izve{tajot. 

 

Pregled na vraboteni vo u~ili{teto 

 

     U~ili{teto broi 42   vraboteni od koi eden direktor, eden 

psiholog, eden sekretar, 29 nastavnici, 9 higieni~ari, eden 

hausmajstor, eden gradinar ~uvar.Pogolemiot del od nastavniot 

kadar e so visoko obrazovanie. 

    Vo izminatata u~ebna godina trojca nastavnici od na{eto 

u~ili{te dopolnuvaa ~asovi vo drugi u~ili{ta i toa istorija vo  

OU,, Wego{ ,,Kolonija -Idrizovo ,Francuski vo OU,,Vasil 

Glavinov,,^air i Informatika  vo OU,,Goce Del~ev,,-Ilinden. 

 

Po predmetite makedonski jazik 8 ~asa i likovno ~asovite gi 

dr`at nastavnici od OU,,Bra}a Miladinovci,, -Miladinovci 

,zapoznavawe so religii i Etika od OU,,Goce Del~ev,, 

 

Prodol`na nastava 

 

Ovaa u~ebna godina na prodol`na nastava ima{e 5 u~enici po 

makedonski jazik, od koi eden u~enik polaga{e vo avgust i  

polo`i , a eden u~enik polaga{e komisiski po predmetot fizika 

vo 7 odd.po prigovor na roditel za ocenkata(od 4 za 5). 
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Realizacija na programata na Detskata organizacija 

 

Odgovoren nastavnik na Detskata organizacija be{e Krstevska 

Cvetkovska Suzana. 

Celite i zada~ite predvideni so Godi{nata programa bea vo 

celost realizirani. 

Sodr`ina na rabotata: 

 

Septemvri 

1. Sve~eno odbele`uvawe na po~etokot na u~ebnata 2011/2012 

.Formirani slobodni u~eni~ki aktivnosti 

2. Se organizira{e kulturno umetni~ka programa za 

prva~iwata i nivnite roditeli 

3. Se izbra rakovodstvo na Detskata organizacija po 

paralelki i oddelenija 

4. Se sprovede akcija za ureduvawe na u~ili{niot dvor 

Oktomvri 

      1.Organizirana sobirna humanitarna akcija  

      2.Se odbele`a ,,Detskata nedela,, 

      3.Se organizira{e sve~ena priredba za priem na prva~iwa vo 

Detskata organizacija 

     4. Se odbele`a Svetskiot den na u~itelite 

Noemvri 

1. Poseta na festivalot ,,Zlatno slavej~e,, 

Dekemvri 
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1. Sve~eno odbele`uvawe na Novata godina 

Januari 

1.   Organizirawe na u~enicite za zimski raspust 

 

 

Mart 

1. Organizirana aktivnost so roditelite i u~enicite po 

povod 8-mi Mart den na `enata  

2. Pro~itan referat po povod praznikot  8-mi Mart 

3. Odbele`uvawe na ,,Denot na ekologijata,,-ureduvawe i 

~istewe na    u~ili{niot dvor 

April 

1. Odbele`an denot na {egata-Aprilijada so priredba pred 

u~enicite i u~estvo vo Aprilijadata vo 

u~ili{teto,op{tinata a potoa  vo glavniot grad na 

Republikata 

2. Organizirana humanitarna akcija: Podari kniga za 

veligdensko jajce 

3. Organizirana Tortilijada 

Maj 

1. Sve~eno obele`an Denot na trudot  

2. Sve~eno odbele`ana godi{ninata na Goce Del~ev-

polo`eno sve`o cve}e na spomen grobot vo crkvata Sveti 

Spas; 

3. U~estvo na konkursot-Festival na Detskoto poetsko 

tvore{tvo; 
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4. Sve~eno odbele`an Denot na Slovenskite prosvetiteli-

Kiril i Metodij-24 Maj; 

5. Organizirano literaturno ~itawe so Makedonski poeti-

pisateli priznati vo Makedonskata literatura i lektira. 

6. U~estvo na literaturnite me|unarodni sredbi na op{tina 

Ilinden 

Juni 

1. Organizirawe na u~enicite za leten raspust 

2. Zavr{na priredba na u~enicite. 

 

Realizacija na razvojno-istra`uva~ki proekti 

 

 Nastavnicite od na{eto u~ili{te prisustvuvaa na site 

seminari organizirani od strana na MON i Biroto za razvoj na 

obrazovanie i toa: 

• Opisno i broj~ano ocenuvawe na postigaweto na u~enicite 

vo 4 odd. 

• Seminar za vtoro odd. voveduvawe vo novite nastavni 

programi 

• Seminar za 6 devetoletka za site nastavnici koi rabotea so 

ovie u~enici 

• Seminar za koristewe na edukativen softver G-compris 

odd.nastava 

• Seminar od USAID Nasilstvo vo u~ili{tata poseten od 

dvajca nastavnici,direktor i psiholog 

• Seminar za TO-Rabotilnica-Robot~e primena vo nastavata 
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• Seminar po prirodni nauki za koristewe na edubuntu 

obrazovni alatki vo nastavata 

 

• Seminar po TO-Rabotilnica od PEP 

 
• Seminar Vlijanie na socijalnite mre`i vrz mladite 

poseten od nastavnik po informatika 

 
• Seminar za integracija na ekolo{kata edukacija vo 

makedonskiot obrazoven sistem poseten od 

direktor,psiholog i nastavnik 

 
• Seminar po matematika-Matematika so razmisluvawe 

poseten od dvajca nastavnici koi podocna treba da izvr{at 

desiminacija na site oddelenski nastavnici 

 
• Seminar za elektronsko vnesuvawe na podatoci za 

besplatni u~ebnici 

 
• Rabotilnica za Zelen rast posetena od direktorkata 

 
Vo u~ili{teto bea sprovedeni obuki za formativno i 

sumativno ocenuvawe i nastavnicite se zdobija so soodvetni 

sertifikati. 
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Realizacija na von-nastavni aktivnosti 

Slobodni u~eni~ki aktivnosti 

 

Slobodni u~eni~ki aktivnosti se sprovedoa spored 

interesot,potrebite i mo`nostite na u~enicite i sredinata. 

Tie bea grupirani vo dve grupi oddelenska i predmetna nastava. 

Ovie zada~i gi realiziravme vo tekot na celata godina a 

rezultatite se poka`aa na priredbite vo tekot na godinata i na 

Denot na u~ili{teto. 

      I ovaa u~ebna godina se sprovede akcijata ,,Podari kniga za 

veligdensko jajce,, pri {to se zbogati na{iot kni`en fond za 602 

knigi.Isto taka vo tekot na u~ebnata godina  nastavnicite 

u~estvuvaa na poveke natprevari i toa : 

1.  Nastavnik Zoran  Aleksovski   

- Natprevar po Soobrakaj 3 mesto na nivo na op{tina Gazi Baba   

osvoeno 2 mesto na grad Skopje;5 mesto na dr`aven. 

PPZ 3 mesto na op{tina Ilinden mladinci i pioneri 

 2.   Nastavnik  Jovan~e  Bizimoski  

-Gratski natprevar vo rakomet (devoj~iwa), osvoeno 2 mesto 

gradsko i 6 mesto dr`aven;  

Gradski natprevar vo fudbal (ma{ki i devoj~iwa) ,osvoeno prvo 

mesto ma{ki a treto devoj~iwa gradski natprevar a treto mesto 

ma{ki na dr`aven natprevar.  

4.  Nastavnik  Sne`ana Petkovska  

  - Natprevar po hemija vo U~ili{teto "Jahja Kemal " vo Skopje 

 5.   Nastavnik Jasmina Todorovska    
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  - Natprevar po geografija tri u~enika gradsko i u~estvo na 

dr`aven natprevar dva u~enika 

6.Nastavnik Stankovi} Jovan 

  -Natprevar po istorija  na nivo na  grad Skopje . 

7.Nastavnik Qondova Marina 

-Natprevar po angliski jazik vo Petta privatna gimnazija Skopje 

8.Nastavnik Zoksimovska Marija 

-Nagraden konkurs Klikni bezbedno 

-Nagraden konkurs za{titan a {umite od po`ari 

-Nagraden konkurs zdru`enie na likovni pedagozi prvo mesto  

-Nagraden konkurs od Ramstor prvo mesto 

9.Oddelenski nastavnici i nastavnicite po makedonski jazik ova 

u~ebna godina zemaa u~estvo na poveke literaturni konkursi na 

razli~ni temi :majka,ekologija,soobra}aj,nasilstvo,od sem~e do 

{uma,nedovr{en raskazi sl. za {to dobija priznanija za u~estvo.  

 

Proizvodstveno i druga op{stvena - korisna  rabota 

 

 

Site u~enici so svoite oddelenski nastavnici vo tekot na celata 

u~ebna godina zemaa u~estvo okolu ureduvaweto na u~ili{niot 

dvor, u~ili{nite prostorii, redovno se gri`ea za higienata 

vnatre vo u~ili{teto kako i vo u~ili{niot dvor. Posebno se 

anga`iraa okolu ureduvaweto na zeleniloto vo u~ili{niot dvor. 

Po povod Denot na drvoto-zasadi ja svojata idnina na 23.11.2011 

godina u~estvuvaa site u~enici od u~ili{teto i posadija novi 
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sadnici kako vo u~ili{niot dvor taka i vo lokalitetot  vo s. 

Ajvatovci i na 21.03.2011 bea podeleni semki koi u~enicite gi 

zasaduvaa i koi vo tekot na u~ebnata godina gi odgleduvaa. 

 

U~eni~ki ekskurzii 

 

Vo tekot na ovaa u~ebna godina bea realizirani slednite 

ekskurzii: 

1.Trodnevna ekskurzija za u~enicite od 8 oddelenie niz 

zapadna Makedonijavo mesec oktomvri i za u~enicite od 7 

oddelenie vo mesec maj. 

2. Ednodnevna ekskurzija be{e organizirana vo selo Le{ok za 

u~enicite od site oddelenija 

 

Gri`a za zdravjeto na u~enicite 

 

Vo tekot na u~ebnata godina bea sprovedeni site sistematski 

pregledi i vakcinacii na u~enicite predvideni spored vozrasta 

i sprovedeni od vrabotenite na Zdravstven dom Ilinden. 

Sekoj klasen rakovoditel vode{e posebna gri`a za higienata na 

u~enicite. 

 

Sorabotka so lokalnata sredina 

 

Sorabotkata so lokalnata sredina spored predvidenite sodr`ini 

od Godi{nata programa vo celost se realizirani, redovno e 
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informirano lokalnoto naselenie za vospitno-obrazovnite 

rezultati, tekovnite problemi vo u~ili{teto i aktivnostite 

{to treba da se prevzemat za nivno razre{uvawe, organizirani se 

javni priredbi za roditelite i lokalnata sredina po povod 

zna~ajni datumi i nastani,za humani celi i aktivnosti, kako i 

redovna sorabotka u~ili{te-semejstvo.Po inicijativa na 

op{tinata i ovaa godina vo sorabotka so na{eto u~ili{te be{e 

mo{ne uspe{no odr`ana me|unarodna manifestacija,,Poetski 

sredbi-Ilinden 2012 na koja na{ite u~enici bea nagradeni za 

svoite literaturni i likovni tvorbi.I ovaa godina vo sorabotka 

so op{tina Ilinden uspe{no se sprovede akcijata Podari kniga 

za veligdensko jajce pri {to na{ata biblioteka se zbogati so 602 

knigi. Po povod prvi april den na {egata op{tina Ilinden gi 

nagradi  so pofalnici i knigi trite najuspe{ni maski. 

 

Vo noemvri i dekemvri 2011 godina u~enicite od Risto Krle so 

svoi likovni i literaturni tvorbi u~estvuvaat na natprevar za 

borba protiv nasilstvo, organiziran od strana na grad Skopje. 

Eden u~enik osvoi vtoro mesto na ovoj natprevar, a ostanatite 17 

u~esnici dobija skromni podaroci. 

Fevruar 2012 be{e odbeleжan kako mesec na borba protiv 

nasilstvoto vo u~ili{tata i se organiziraa likovni i 

literaturni natprevari na koi u~enicite dobija prigodni 

nagradi. Nagradenite od u~ili{teto zemaa u~estvo i na 

op{tinskiot natprevar koj se organizira{e vo mesec mart 2012 

na istata tema. 
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Na nivo na u~ili{te se organizira{e i Tortilijada na koja 

u~estvo zemaa i nastavnicite. 

 

 

Sledewe, vrednuvawe i unapreduvawe na vospitno-obrazovnata 

rabota 

 

Vo tekot na minatata u~ebna godina vo u~ili{tetot se 

izrabotija kvalitetni planirawa i podgotovki za nastavata i 

nejzina realizacija. Stru~nite aktivi od predmetna i oddelenska 

nastava gi zavr{ija navremeno planiranite aktivnosti koi bea 

planirani vo godi{nata programa, uspe{nosta vo ostvaruvaweto 

na nastavata po poodelni predmeti se odrazi i preku uspehot na 

u~enicite. Na nastavnite ~asovi nastavnicite nemaa pogolemi 

problemi za aktivno u~ewe na u~enicite. Ocenuvaweto na 

u~enicite e vr{eno sprema zakonot i javno taka da sekoj u~enik 

spored svojata rabota ja dobi soodvetnata ocenka. Preku rabotata 

na dopolnitelnata i dodatnata nastava i von nastavnite 

aktivnosti, u~enicite gi dopolonuvaa svoite znaewa po poodelni 

predmeti i po{iroko. Isto taka vo tekot na u~ebnata godina 

preku posetite na redovnite ~asovi i slobodnite u~eni~ki 

aktivnosti od strana na direktorkata i  psihologot na 

u~ili{teto, se slede{e i vrednuva{e rabotata na nastavnicite 

koi ja vodea pedago{kata evidencija i dokumentacija.  

 Vo tekot na u~ebnata godina na{eto u~ili{te be{e 

poseteno od strana na odgovorno lice za na{eto u~ili{te od 
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BRO i pretstavnici od MON. Vo tekot na u~ebnata godina 

nastavnicite bea stru~no usovr{uvani preku sovetuvawe i 

seminari organizirani vo vid na rabotilnici od strana na 

Biroto za razvoj na obrazovanieto,kako i interni predavawa od 

strana na poedini nastavnici preku stru~nite aktivi. 

 

Planirawe i realizacija na dejnosta na stru~nite organi i 

tela,stru~nite rabotnici i direktorot 

 

Vo tekot na u~ebnata 2011/2012 godina u~ili{teto gi realizira 

site predvideni Oddelenski i Nastavni~ki soveti na koi bea 

razgledani i utvrdeni uspehot i povedenieto na u~enicite i 

doneseni soodvetni merki za podobruvawe na istite.  

Nastavni~ki sovet 

 

  Vo tekot na u~ebnata 2011/2012  godina,kako najvisok stru~en 

organ vo u~ili{teto Nastavni~kiot sovet koj se gri`i za 

celokupnata stru~na i vospitno-obrazovna rabota vo 

u~ili{teto, osven predvidenite Nastavni~ki soveti so 

Godi{nata programa bea realizirani pove}e sostanoci vo 

zavisnost od potrebite vo tekot na godinata.  

Oddelenski soveti 

 

    Zada~ite i zadol`enijata na oddelenskiot  sovet planirani so 

Godi{nata programa za rabota na u~ili{teto  vo potpolnost se 

realizirani i toa: 
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     Na oddelenskite soveti organiziran e priem na u~enicite od 

prvite oddelenija,sreduvawe na paralelkite i raspredelba na 

u~enicite po paralelki,izgotveni se Godi{ni globalni i 

tematski planovi za vospitno-obrazovnata rabota,planirawe 

zada~i za rabota na stru~nite aktivi,dogovor me|u nastavnicite 

za iskustvata i metodite na rabota .Vo tekot na rabotata sekoga{ 

nastavnicite se trudea spored svoite mo`nosti da koristat 

stru~na literature vo rabotata, primenuvaa novi nastavni formi 

vo rabotata kade {to prethodno preku sovetuvawata od sredbite 

so sovetnicite i razgovorite me|u sebe iznao|aa razni 

instrumenti za vrednuvawe na znaewata na u~enicite.Vakviot 

na~in na rabota na nastavno-vospitniot kadar vo u~ili{teto 

pridonese za podobar uspeh na u~enicite . 

 

Oddelenski rakovoditel 

 

  Oddelenskite rakovoditeli na paralelkite planiranite 

programi za rabota sprema vozrasta  i brojot na u~enicite po 

paralelkite gi realiziraa sodr`inite i aktivnostite od aspekt 

na ostvaruvawe na dejnosta oddelenski rakovoditel.Realizirani 

se slednite sodr`ini:gri`a za zdravjeto i higienata na 

u~enicite,fizi~kiot i psihi~kiot razvoj,re{avawe na vospitno 

obrazovnite problemi na u~enicite,sledewe na uspehot i 

napredok vo u~eweto,napredok vo vospitnata komponenta i 

izdignuvawe na kulturno i emocionalno pole,organizirawe na 

u~enicite za u~estvo i rabota vo u~ili{teto,razvivawe na 
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drugarstvoto i po~ituvawe na postarite,neguvawe na ekolo{kata 

svest,formirawe i rabota na Sovetot na roditeli,sorabotka so 

roditelite i drugite institucii koi se vo funkcija na 

pedago{ko rabotewe,kvalitetno organizirani roditelski 

sredbi,so zadol`enija i analizi.Oddelenskite rakovoditeli vo 

tekot na u~ebnata godina so realizacija na ovie sodr`ini 

doprinesoa za podignuvawe na uspehot i disciplinata na 

u~enicite. 

 

Sovet na roditeli 

 

   Sovetot na roditeli vo na{eto u~ili{te odr`a sostanoci na 

koi bea zasegnati slednite temi: 

- Zapoznavawe so Godi{na programa za rabota na u~ili{teto za 

u~ebnata 2011/2012godina 

- Prioritetni vospitno-obrazovni zada~i vo tekovnata godina 

- Podgotovki za realizacija na vospitno-obrazovnata rabota vo 

tekovnata u~. Godina 

- Opremenost na kabineti 

- Osovremenuvawe na dizajnot na u~. prostor 

- Inicirawe na roditelite da  dadat svoi predlozi za 

unapreduvawe i organizacija na `ivotot vo u~ili{teto i 

vospitno obrazovnata rabota 

- Uspehot i povedenieto na u~enicite vo prvoto tromese~ie 
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- Realizacija na zdravstvenata i socijalnata za{tita na 

u~enicite, ekskurzii, izleti, organizirawe na humanitarni 

akcii za pomo{ na u~enici koi se socijalno zagrozeni. 

- Izve{taj za rabotata na u~ili{teto vo prvoto polugodie 

- Analiza na uspehot i povedenieto na u~enicite vo prvoto 

polugodie 

- Izve{taj za postignatite rezultati tretoto tromese~ie 

- Zabele{ki i sugestii za unapreduvawe i nadminuvawe na 

problemite 

- Razgleduvawe i usvojuvawe na God. izve{aj za rabota na 

u~ili{teto vo u~. 2010/2011 god. 

- Efekti od op{testveno-korisnata rabota so u~enicite 

 

Stru~ni aktivi 

 

Vo po~etokot na u~ebnata godina bea formirani tri stru~ni 

aktivi i toa: Stru~en aktiv-oddelenska nastava, Stru~en aktiv-

prirodna grupa  predmeti i Stru~en aktiv-humanitarna grupa 

predmeti. Ovie aktivi rabotat po svoja godi{na programa 

usvoena od Nastavni~kiot sovet, koja e sostaven del na godi{nata 

programa za rabota na u~ili{teto. Zada~a na stru~nite aktivi e 

da raspravaat za podgotovkata na nastavnicite, realizacijata na 

nastavnite programi, koristewe i primena na obrazovnata 

tehnologija, sopstveno stru~no usovr{uvawe preku teoretski 

predavawa, prakti~ni aktivnosti vo paralelkata ili drugi 

objekti, sorabotka so drugi stru~ni aktivi i sl. 
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STRU^EN AKTIV NA ODDELENSKA NASTAVA ZA 

U^EBNATA 2011/2012 GODINA 

PRETSEDATEL: Biljana Gijeva 

ZAPISNI^AR: Katerina Veli~kovska 

 

SEPTEMVRI: 

      1.   Konstituirawe na aktivot i izgotvuvawe na godi{na 

programa za rabota vo u~ebnata 2011/2012 godina. 

2. Izve{taj od testiraweto na u~enicite za prvo oddelenie  i 

informacii za rabotata na grupata - psiholog Cvetkovska 

Sne`ana 

OKTOMVRI: 

Tema:Podr{ka na u~ili{nite psiholozi za rabota so ranlivi 

grupi na u~enici 

Nastavnik:Sne`ana Cvetkovska -u~ili{en psiholog 

Tema:Kako u~at matematika decata od 8,9 i 10 godini 

Nastavnik:Katerina Veli~kovska 

NOEMVRI: 

Tema:Primena na IKT vo nastavata 

Nastavnik:Krstevska Cvetkovska Suzana 

DEKEMVRI: 

Tema:Obrazovanie za `ivotna sredina;Rabotilnica Prijatni i 

neprijatni ~uvstva-II -6.1 

Nastavnik:Ognenova Ristana 

Tema:Nastavnikot kako kreator na nastavata i u~eweto 

Nastavnik:Dimitrova Ristovska Slavica 



 23

JANUARI: 

Tema:Unapreduvawe na nastavata po zapoznavawe na 

okolinata;tematika lekcija Vreme 

Nastavnik:@aklina Smilevska 

FEVRUARI 

Tema:Obrazovanie za `ivotna sredina-Rabotilnica II -

7.2,Napa|a~ko odnesuvawe 

      Nastavnik:Valentina Vasevska 

     Tema:Metodi vo nastavata 

     Nastavnik:Lidija \akovska 

  

MART 

1.Tema: Nastavnikot i pozitivnata emocionalna atmosfera vo 

nastavata 

Nastavnik: Kameva Vesna 

APRIL 

Tema:Zaedni~ki razliki 

 Nastavnik:Grbovi} Esma 

MAJ 

Tema:Prakti~en prikaz na nastaven ~as so primena na IKT 

,nastavna sodr`ina Vidovi soobra}aj 

  Nastavnik:Gijeva Biljana 

JUNI 

   1.   TemaNovata uloga i slikata za nastavnikot vo u~ili{teto  

         Nastavnik:Aneta Mitrovska 

   2.Izve{taj za rabotata na aktivot 
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Pretsedatel na aktivot:Gijeva Biljana 

 

STRU^EN AKTIV OD HUMANITARNA GRUPA ZA 

U^EBNATA 2011/2012GOD. 

PRETSEDATEL: Angelovska Sa{ka 

ZAPISNI^AR: Petrovski Gabriela 

 

SEPTEMVRI: 

      Tema:Edukacija na `enata vo ruralnite sredini 

      Nastavnik:Angelovska Sa{ka 

OKTOMVRI: 

Tema:San-Stefanski miroven dogovor i Makedonija 

      Nastavnik:Stankovi} Jovan 

NOEMVRI: 

      Tema:Pravilna ishrana i doziraniot fizi~ki napor kako 

preduslov za dobro zdravje i visoki sportski rezultati 

      Nastavnik:Bizimoski Jovan~e 

DEKEMVRI: 

      Tema:Narodni ora-op{ti karakteristiki            

       Nastavnik:Aneta Divjakoska Kova~ovska 

JANUARI 

       Tema:Rabota so nadareni deca 

       Nastavnik:Marina Qondova 

 

FEVRUARI: 

 Tema:Sega{no trajno vreme vo sporedba so sega{no prosto vreme 
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        Nastavnik:Pe{evski Aco 

 

 

 

MART: 

        Tema:Karakteristikite na li~nosta na nastavnikot i 

u~enicite kako zna~ajni faktori za efikasna rabota 

        Nastavnik:Ivana Mitkovska 

 

APRIL: 

      Tema:TV 5 na nastaven ~as 

      Nastavnik:Sa{ka Angelovska 

MAJ: 

       Tema:SV.Kiril i Metodij  

        Nastavnik:Petrovski Gabriela 

JUNI: 

1. Izve{taj za rabotata na aktivot 

Pretsedatel na aktivot:Angelovska Sa{ka 

 

STRU^ENIOT AKTIV 

PRIRODNO-MATEMATI^KI NAUKI VO U^EBNATA 

2011/2012GODINA 

 

 

PRETSEDATEL: Aleksovski Zoran 

ZAPISNI^AR: Todorovska Jasmina 
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SEPTEMVRI: 

Tema:Velosipedistite vo soobra}ajot 

Nastavnik:Aleksovski Zoran 

 

OKTOMVRI: 

Tema:Virusi 

Nastavnik:Petkovska  Sne`ana 

NOEMVRI: 

       Tema:Kondenzacija 

        Nastavnik:Stanojlovska Ver~e 

DEKEMVRI: 

        Tema:Kulturno-istoriski znamenitosti vo Skopska kotlina 

         Nastavnik:Todorovska Jasmina 

JANUARI: 

Tema:Primena na multimedijalni prezentacii vo nastavata 

       Nastavnik:Kuzeva Frosina 

FEVRUARI: 

Tema:Svrzuvawe me|u atomite i vidovi hemiski vrski-jonska 

vrska 

Nastavnik:Petkovska Sne`ana 

MART: 

Tema:Maloletni~ka delikvencija 

       Psiholog:Sne`ana Cvetkovska 

APRIL: 

Tema:Re{avawe na problemi vo matematikata 

Nastavnik:Ver~e Stanojlovska 
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MAJ: 

Tema:Zbir na agli na triagolnik 

Nastavnik:Branko Cvetkovski 

 

JUNI: 

1.   Izve{taj za rabotata na aktivot 

       Pretsedatel na aktivot Aleksovski Zoran 

 

Izve{taj za rabotata na u~ili{niot psiholog 

 

Vo tekot na u~ebnata 2011/2012 godina u~ili{niot psiholog gi 

realizira{e sodr`inite po predvidenite programski podra~ja. 

Vo op{tite rabotni zada~i u~estvuva{e vo rabotata na 

nastavnicite {to pove}e da posvetat vnimanie na rabotata so 

u~enici spored nivnite mo`nosti i sposobnosti i naglednite 

sredstva vo u~ili{teto da bidat koristeni vo soglasnost so 

individualnite mo`nosti i karakteristiki na u~enikot. 

U~estvuva{e vo organizirawe na efikasna obrazovna rabota vo 

u~ili{teto. 

        Psihologot u~estvuva{e vo izgotvuvawe na Godi{nata 

programa,izgotvuvawe na sopstvenata programa,izgotvuvawe na 

statisti~ki izve{taj za rabotata na u~ili{teto,u~estvo so temi 

na Stru~nite aktivi.  

 Vo tekot na godinata bea posetuvani paralelki vo koi se 

naiduva{e na raznovidni problemi kako od obrazoven taka i od 
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vospiten karakter.Po sekoj odr`an Oddelenski sovet be{e 

razgovarano so poslabite i problemati~ni u~enici. 

Na krajot na u~ebnata godina be{e organizirano grupno 

nabquduvawe na u~enicite koi ovaa u~ebna godina }e bidat prvo 

oddelenie vo devetoletkata.Pri nabquduvaweto be{e pobarana 

pomo{ i od nastavni~kite koi gi vodat tie oddelenija. 

       U~enicite od osmite oddelenija dobija soveti i preporeki od 

profesionalna orientacija za upis vo srednite u~ili{ta.Po 

potreba vo tekot na godinata psihologot prisustvuva{e na 

roditelski sredbi kako po barawe na nastavnici taka i po 

barawe na roditeli. Posebno se posveti vnimanie na disciplina 

vo petite oddelenija.Na istite bea re{avani opredeleni 

problemi od interes na u~enicite. 

        Psihologot vo tekot na godinata prisustvuval na pove}e 

seminari organizirani od pove}e institucii nadle`ni za 

problemite vo obrazovanieto.Edna{ mese~no prisustvuva na 

sostanoci na Sekcija na psiholozi. 

        U~enici koi imaat pote{kotii vo napreduvaweto vo u~ewe i 

povedenie se ispra}ani do nadle`nite institucii za re{avawe 

na nivnite problem. 

Vo tekot na godinata posebno vnimanie vo svojata rabota 

psihologot posveti na borbata protiv nasilstvoto i 

identifikacija na pri~inite koi doveduvaat do nasilstvoto kaj 

u~enicite. 

Vo vtoroto polugodie od u~ebnata godina se zapo~na i so 

procesot na sovetuvawe na roditeli, soglasno zakonskite 
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odredbi. Sovetuvawata bea odr`uvani sekoj ~etvrtok od 17-18 

~asot i od 18 - 19 ~asot. Pokanetite roditelni redovno 

prisustvuvaa na organiziranite sovetuvawa. 

 

Izve{taj za rabotata na direktorot na u~ili{teto 

 

Na po~etokot od u~ebnata2011/2012 godina se organiziravme za 

po~etokot na u~ebnata godina i raspored na vrabotenite koj na 

koe rabotno mesto }e raboti vo centralnoto i podra~nite 

u~ili{ta.U~estvuvav na seminari koi bea realizirani od BRO,od 

USAID,MON, op{tina Ilinden.Vrabotiv eden nastavnik po 

odd.nastava na mestoto na nastavni~ka na porodilno otsustvo 

,zamena na nastavni~kata po informatika na konkursot po 

dobieni soglasnosti bidejki go nema{e oformeno soodvetnoto 

obrazovanie so soodvetna nastavni~ka,nastavnik po geografija i 

prirodni nauki na zamena na nastavni~ka od porodilno 

otsustvo.So finansirawe od op{tinata rabotat dve 

bibliotekarki, tri higieni~arki i eden gradinar ~uvar.Vo 

po~etokot na u~ebnata godina izrabotiv Godi{na programa za 

rabota na u~ili{teto.Vo tekot na godinata ja sledev rabotata na 

nastavniot i vonnastavniot kadar, na stru~nite aktivi i sl.Se 

gri`ev za uspe{na realizacija na nastavniot plan i programa, za 

sekciite,za sportskite aktivnosti,~asovi za korisna 

rabota,u~estvo na u~enicite na natprevari kade na{ite u~enici 

osvoija prvi ,vtori i treti mesta so koi rezultati se gordee 

u~ili{teto.Ovie natprevari gi motiviraa u~enicite da po~nat 
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pove}e da rabotat, pove}e da se gri`at za u~ili{teto i da se 

pravat samo nenamerni {teti..Vo tekot na u~ebnata godina kako i 

na krajot od u~ebnata godina u~enicite koi postignaa rezultati 

na natprevarite i poka`aa odli~en uspeh gi nagradivme so knigi 

i podaroci i eden mal koktel za site u~enici koi na 

natprevarite osvoija nagradi prvo,vtoro i treto mesto..Ovie 

u~enici bea primer kako treba da izgleda eden u~enik,primer na 

kulturno i vredno dete.Vo tekot na godinata imav uspe{na 

sorabotka so site vraboteni, so op{tinata i gradona~alnikot,so 

Sovetot na roditeli,so U~ili{niot odbor i so lokalnata 

sredina.Kako direktor redovno prisustvuvav na sostanocite vo 

u~ili{teto,sostanoci i seminari organizirani od MON i BRO 

kako  i vo op{tinata. Gi organizirav i pomagav vo uspe{na 

realizacija na priredbite i akciite {to gi sprovedovme vo tekot 

na u~ebnata godina so koi mo`e slobodno da se pofalime. 

Sekoga{ i navremeno vr{ev uvid vo finansiskoto rabotewe i 

ovaa u~ebna godina mo`e so sigurnost da ja nare~am uspe{na 

godina bez dolgovi a so zna~ajni rezultati koi se 

gledaat.Poseben problem vo ovaa u~ebna godina od finansiska 

gledna to~ka be{e problemot so poka~uvawe na cenata na 

masloto za greewe pa spored planot ne dostigaa sredstva da gi 

platime fakturite za {to dobivme fakturi za kamata za 

nenavremeno pl}awe vo iznos od 23 000 denari a fakturite gi 

is~istivme vo mesec juli.Poradi nedostig na sredstva sredstvata 

{to gi planiravme za varosuvawe gi prenamenivme za maslo za 

greewe.Ovaa godina obrnav vnimanie i na vospitnata funkcija na 
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u~enicite zaedno so roditelite i nastavnicite i se zabele`a 

uspeh kaj u~enicite vo nivnoto odnesuvawe.Navreme i vo celost 

se po~ituvani upatstvata od Ministerstvoto za obrazovanie i 

Biroto za razvoj na obrazovanieto.Za mojata rabota go izvestuvam 

Nastavni~kiot sovet, U~ili{niot odbor, Sovetot na roditelite, 

Gradona~alnikot i site ostanati institucii koi se vklu~eni vo 

nastavno-vospitniot proces. 

 

 

Pedago{ka evidencija i dokumentacija 

 

Vo ovaa u~ebna godina se nabaveni novi oddelenski i mati~ni 

knigi za u~enicite, kako i svidetelstva za u~enicite od prvo do 

osmo oddelenie.Od uvidot napraven od strana na direktorot i 

psihologot pri vodewe na pedago{ka dokumentacija,odnosno 

zapi{uvawe na decata vo prvo oddelenie zadol`itelno se 

po~ituva{e postoe~kiot zakon.Pedago{kata evidencija {to ja 

vodat nastavnicite vo mati~nite knigi na u~enicite, vo 

oddelenskite dnevnici, redovno se pregleduvani i nema{e 

pogolemi propusti . 

 

Zaklu~ni sogleduvawa i predlog merki za podobruvawe na 

sostojbite i unapreduvawe na dejnosta 

 

        Sogleduvajki gi postignatite rezultati vo ovaa u~ebna 

godina od izve{taite, analizite, predlozite, postigawata, 
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uslovite vo koi rabotime, naglednosta, modernizacijata na 

nastavata so nagledni sredstva po poodelni predmeti vo odnos na 

minatata godina, uspehot na u~enicite e soliden, no vo odnos so 

celokupniot nastavno-vospiten personal, nivniot potencijal i 

kvalitet mislime i }e se zalagame i vo idnata u~ebna godina da 

bide u{te podobar, bidejki zalo`bite na vrabotenite se kaj  

u~enicite sekoga{ da ima podobri rezultati. 

So ovie prevzemeni aktivnosti na{eto u~ili{te ima odli~ni 

uslovi za rabota. Vo narednata u~ebna godina }e mora da gi 

renovirame podovite po u~ilnici i hodnici koi ja ru{at  

ubavata slika na u~ili{teto a od istite zavisi i higienata a i 

zdravjeto na u~enicite koi se na{a glavna cel pokraj 

obrazovanieto i vospitanieto koe im go davame na u~enicite 

kako i prozorite koi se vo mnogu lo{a sostojba. Potrebno e da se 

renovira krovot vo PU,,Mralino i fasadata,da se varosaat site 

tri u~ili{ta,da se nabavat novi nagledni pomagala,eden kopir 

koj mnogu ~esto se rasipuva a e potreben za realizacija na 

nastavata.Ima i drugi potrebi no ke gi realizirame vo zavisnost 

od finansiskata mo`nost na u~ili{teto. 

 

 

Podra~na edinica na BRO- Skopje 

   Podatoci za u~ili{tata, paralelkite, u~enicite, uspehot i    

   nastavniot kadar na krajot  na  u~ebnata 2010/2011 godina. 
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                                                 P R E G L E D 

na u~enicite na krajot  na u~ebnata 2011/2012  godina  po 

nastavni jazici 

 

                                                                                                      Tabela br.  1 

 

Oddelenie 

Makedonski 

jazik 

Albanski 

jazik 

Turski 

jazik 

Srpski 

jazik 

 

Vkupno 

 se ` se ` se ` se ` se ` 

         I 35 18       35 18 

II 23 15       23 15 

III 40 22       40 22 

IV 36    14       36    14 

V 31 12       31 12 

I-V 165 81       165 81 

VI 8 23 12       23 12 

VI 48 27       48 27 

VII 44 25       44 25 

VIII 39 18       39 18 

VI-VIII 154 82       158 82 

I-VIII 319 163       319 163 
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P R E G L E D 

na vkupniot broj  zapi{ani u~enici, paralelki (~isti) i nastavnici na krajot  na u~ebnata 

2011/2012 godina, nastava na makedonski nastaven jazik 

 

 

       OU " Risto Krle " s. Kadino, Skopje 

 

                                                                                                                                                                                         Tabela br. 2 

   

I II III IV V I-V VI 8 VI VII VIII VI-VIII I-VIII 

Pr U~ Pr U~ Pr U~ Pr U~ Pr U~ Pr U~ Pr U~ Pr U~ Pr U~ Pr U~ Pr U~ Pr U~ 

Centralno 
I-VIII 

1 22 1 16 1 27 1 22 1 22 5 109 1 23 2 48 2 44 2 39 7 154 12 263 

Podra~no 
s.Mralino 

I-IV 

1 10                     1 10 

Podra~no 
s.Bunarxik 

I-IV 

    1 9                 1 9 

   
   Vkupno 

2 32 1 16 2 36 1 22 1 22 5 109 1 23 2 48 2 44 2 39 7 154 14 282 
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P R E G L E D 

na vkupniot broj  zapi{ani u~enici vo kombinirani paralelki na  nastavata na makedonski 

nastaven jazik na krajot  na  u~ebnata 2011/2012 godina 

       OU " Risto Krle " s. Kadino, Skopje                                                                           tabela br. 3                                                  

 

 

U~ili{ta 

U~enici i paralelki po oddelenija 

       
         I-IV 
    

  
       III-IV 
     

 

II-V 

 

Vkupno 

I IV p III IV p II V   p I-IV p 

   Podra~ni 
   s.Mralino 

 I-IV 
kombinirani 

 
 

 
 

 
 

 
4 

 
8 

 
1 

 
4 

 
5 

 
 

 
 

 
1 

 
21 

 
2 

 

U~ili{ta 

U~enici i paralelki po oddelenija 

       
         II - IV 
    

  
       IV-V 
     

 

I-V 

 

Vkupno 

II IV p IV V p I V   p I-V p 

   Podra~ni 
   s.Bunarxik 

 I-V 
kombinirani 

 
3 

 
6 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
3 

 
4 

 
 

 
 

 
1 

 
16 

 
2 
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P R E G L E D 

 na nastavniot kadar na krajot  na u~ebnata 2011/2012 godina 

OU " Risto Krle " s. Kadino, Skopje                                                                                                                             

                                                                                                                         Tabela br. 4 

 
Nastaven 
kadar po 
nastavni 
jazici 

 

Oddelenska nastava 

 

Predmetna nastava 

 
 
 

Vkupno 
prof. nast. u~it. neof. 

obraz. 
se prof. nast. u~it. neof. 

obraz. 
se 

Makedonski   13    13 8 4   12 25 

Albanski            

Turski            

Srpski            

Vkupno 13      13 8 4   12 25 

 

P R E G L E D 

 na rakovodniot i stru~niot kadar na krajot  na u~ebnata 

2011/2012  godina 

                                                                                                                       Tabela br. 5 

 

Rabotno 

mesto 

Zavr{eno obrazovanie  

Vkupen 

raboten sta` 

Rabotno iskustvo 
kako direktor, 

pom. i zam. 
direktor, pedagog, 
psiholog, sociolog 

 

VSS 

 

VS 

direktor da  30 6 

zam. direktor     

pom.direktor     

pedagog     

psiholog da  24 24 

sociolog     
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P R E G L E D 

na izostanocite na u~enicite na krajot  na u~ebnata 2011/2012 

godina   

OU " Risto Krle " s. Kadino, Skopje                                                                                                                             

                                                                                                                         Tabela br. 6 

Nast

aven 

jazik 

    

Odd 

Vid 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 8 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

Se 

 

Mak

edon

ski 

jazik 

Oprav

dani 

799 659 1074 1046 807 519 1003 1873 1860 9643 

Neop

ravda

ni 

 255 130 5 132 11   5 161 106 805 

           

SE 

799 914 1204 1051 932 530 1008 2034 1966 10448 

 

 

 

P R E G L E D 

na ispi{ani i neoceneti u~enici  na krajot  na u~ebnata 

2011/2012 godina   

                                                                                                                         Tabela br. 7 

Nastaven 

jazik 

I II III IV V VI VII VIII 

Vk ` Vk ` Vk ` Vk ` Vk ` Vk ` Vk ` Vk ` 

Makedonski                 

Albanski                 

Turski                 
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P R E G L E D 

na povedenieto na u~enicite na krajot  na u~ebnata 2011/2012 

godina   

OU " Risto Krle " s. Kadino, Skopje                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                         Tabela br. 8 

Oddelenie I II III IV V VI 8  VI VII VIII  Se 

Primerno 35 23 40 36 31 23 48 43 39 318 

Dobro        1  1 

Nezadovolitelno           

 

 

 

P R E G L E D 

 na brojot  na u~enicite koi koristat ishrana na krajot  na 

u~ebna 2011/2012 godina 

                                                                        Tabela br. 10 

   

  Nastaven jazik 

Ishrana vo 

u~ili{na kujna 

Drug vid na 

organizirana 

ishrana 

Samoinicijativno 

od u~enicite 

Makedonski    
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            P R E G L E D 

na op{tiot uspeh  na u~enicite po nastavni jazici na krajot na  u~ebna 2011/2012 godina 

Tabela br.11 

 

Oddelenie 

Vkupno 1 2 3 4  

Vkupno 

1 2 3 4  

Sredna 

ocenka   

U~enici 

odli~ni mn. 

Dobri 

dobri dovolni so1 slaba so 2 

slabi 

So 3 i  

pove}e 

neoceneti 

se ` br. % br. % br. % br. % br. % br. % br. % br. % br. %  

         I 35 18                     

II 23 15                    

III 40 22                    

IV 36 14 16 44,44 11 30,56 7 19,44 2 5,56           4,14 

V 31 12  11 35,48 9 29,03 8 25,81 3 9,68           3,90 

I-V 165 81 27 40,30 20 29,85 15 22,39 5 7,46           4,03 

VI 8 23 12 10 43,48 5 21,74 8 34,78             4,09 

VI 48 27 23 47,92 14 29,17 9 18,75 2 4,17           4,21 

VII 44 25 15 34,09 12 27,27 13 29,55 3 6,82   1 2,27       3.84 
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VIII 39 18 18 46,15 6 15,38 14 35,89 1 2,56           4,05 

V I –VIII 154 82 66 42,86 37 24,03 44 28,57 7 4,55           4,05 

I-VIII 319 163 93 42,08 57 25,79 59 26,69 12 5,43           4,04 



        Годишен извештај за работата на ОУ " Ристо Крле" ,с.Кадино 
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П Р Е Г Л Е Д 
 

на вкупниот број на одржани и планирани часови 
воREDOVNATA I  ДОПОЛНИТЕЛНАТА настава во учебната 

2011/2012одина, настава на македонски наставен јазик 
 

OU “ Risto Krle “ s. Kadino, Skopje                                   
3.Реализирани наставни часови по предмети на училишно ниво: 

Tabela br.12 
Наставни 
предмети 

Број на 
планирани 
часови 

Реализирани 
часови 

Нереализирани 
часови 

Причини за 
нереализирани 
часови 

Македонски 
јазик 

4032 3922 110  

Англиски јазик 2160 2085 75  
Француски јазик 504 476 28  
Математика 3168 3080 88  
Историја  504 473 31  
Географија 360 352 8  
Граѓанско 
Образование 

144 133 11  

Природни науки и 
техника 

216 210 6  

Природни науки 216 211 5  
Биологија 360 341 19  
Физика 288 279 9  
Хемија 288 283 5  
Ликовно образование 1332 1285 47  
Музичко образование 1332 1305 27  
Физичко образование 2376 2304 72  
Техничко 
образование 

648 609 39  

Работа со компјутери 576 556 20  
Информатика 144 135 9  
Проекти од 
информатика 

144 132 12  

Програмирање 144 132 12  
Запознавање со 
религии 

144 140 4  

Етика во религии 144 140 4  
Етика 36 35 1  
Запознавање на 
околината 

864 842 22  

Природа 216 211 5  
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Општество 432 419 13  
Творештво 36 35 1  
Одделенски час 792 738 54  

 
Забелешка: Причините за нереализирани часови се главно поради 
натпревари,семинари ,екскурзии и празници. 
 
3 а.Реализирани часови по додатна и дополнителна настава за предметна 
настава на  училишно ниво: 
 

Предмет Дод

атна 
Одд Дополн

ителна 
Одд Слобод

ни  
активн

ости 

Одд 

Македонски 
јазик 

23 6-то осмолетка и 
седмо 

32 6-то 
деветолетка 
Седмо и осмо 

35 Со сите 
ученици од  
6-то до 8-мо 

Англиски 
Јазик 

17 6-то  
деветолетка 

30 6-то осмолетка 
седмо 
осмо 

3 со сите 
ученици 

Француски 
Јазик 

20 6-то 
осмолетка,седмо 
,осмо и шесто 
деветолетка 

25 6-то осмолетка 
Седмо,осмо 
шесто 
деветолетка 

8 Со сите 
ученици  

Математика 15 Седмо и осмо 30 6-то 
деветолетка 
6-то осмолетка 
седмо и осмо 

  

Историја 16 6-то деветолетка 
седмо и осмо 

23 Шесто,седмо и 
осмо 

13 Со сите 
ученици 

Географија 8 Седмо и осмо 11 Шесто 
осмолетка 
седмо и осмо 

  

Биологија и  
хемија 

16 Шесто осмолетка 
седмо и осмо – 
хемија 

22 Шесто 
осмолетка 
седмо и осмо 

 Со 
шесто,седмо 
и осмо 

Природни  
науки 

3 Шесто деветолетка 5 Шесто 
деветолетка 

  

Ликовно 
образование 

2 Шесто деветолетка 4 Шесто 
деветолетка 

50 седмо и осмо 
шесто осм. 

Музичко 
Образование 

/ / / / 36 Во сите 
одделенија 

Физ.и 
здравств.образов
ание 

/ / / / 36 Во сите 
одделенија 

Вкупно 120 / 182  181  
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-Реализирани  часови  по дополнителна и додатна настава  од 1-5-тто 
одделение : 

Одделение Додатна- дополн. Додатна-дополн. Додатна-дополн. 
Второ одд. Кадино Мралино Бунарџик 
Македонски 20                 18 21                  17 13                    16 
Математика 10                 17 6                    18 9                      14 
ЗО 6                    /  6 2 
Физичко  1 / 
Ликовно  1 4 
Англиски   7                      7 
Музичко   2 
Трето одделение    
Македонски 9                    11 14                     15 11                     4 
Математика 7                    23 6                       19  5                     24 
ЗО 11                     / 9                        / 5 
Англиски 3                     2 /                         / 7                        7 
Ликовно 3                      / 7                        / 6 
    
    
Четврто одд.    
Македонски 9                         8 5 5                       9                          11 
Математика 7                        14 7                           21  /                           18 
Англиски 1                        11 2                             9 8                           6 
Природа 5                         1 6 1 
Општество 4                         1 5 1 
Ликовно 4 7 7 
Музичко 4 3 4 
Работа со компјутери   6 
    
    
Петто одделение    
Македонски 13                   4 12                   3 11                      9 
Математика 8                    27 8                     22 5                        15 
Општество 6                     1 3                      4 3                         3 
Англиски  1                      6 6                         6 
Ликовно 3 7 7 
Музичко 3                     1 2 2                         1 
Физичко 1 2 3                       
Вкупно 137                 139 141                 139 144                    138 
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Забелешка:Во ОУ ″Ристо Крле″ во учебната 2011-12 година  вкупниот број на 
реализирани часови по додатна настава е 542 часа, дополнителна настава е 598 часа 
и СУА (slobodni u~eni~ki aktivnosti) 181 час . 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Direktor: 

 
                                                                                   Golupka Davitkova 

 
 
 
 
 
 
 

OU " Risto Krle " s. Kadino, Skopje 

 Tel.br. 02-2561-540 

 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.12  Октомври   2012 година 

 

 
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                

(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                  
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај  
за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ -општина Илинден  

во учебната 2011/12 година 
 
 
 

 
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата                 

на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ - општина Илинден во учебната 2011/12 година, што Советот  
на Општина Илинден ја донесе на  52-та (педесет и втората) редовна седница 
одржана  на ден  08.10.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-2600/12                                                                                 ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 12.10.2012 година                                                                          Градоначалник 
                                                                                                          Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од 
Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден 
бр.15/2010) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на 
општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09), Советот на 
Општина Илинден на седницата одржана на  ден 08.10.2012 година, донесе: 

                                  
О Д Л У К А 

за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце 
Делчев“ -општина Илинден во учебната 2011/12 година 

 
 

Член 1 
 Се усвојува Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“                     
–општина Илинден во учебната 2011/12 година. 
 

Член 2 
 Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ -општина 
Илинден   во учебната 2011/12 година е составен дел на оваа Одлука. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување  во 
Службениот гласник на Општина Илинден. 
  
 
 
 

                                                                               Совет на Општина Илинден                            
Бр.07-2506/15                                                                      Претседател                                        
Од 08.10.2012г.                                                    м-р Марјан Милошевски с.р. 
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СОДРЖИНА 
 

 
1.Решение за објавување на Oдлуката за финансиско учество на Општина 

Илинден во реализацијата на Проектот: „Форуми во заедниците“,                   
бр.08-2600/1  од 12.10.2012 година; 

2.Oдлука за финансиско учество на Општина Илинден  во реализацијата                  
на Проектот: „Форуми во заедниците“, бр.08-2506/4 од 08.10.2012 година; 

3.Решение за објавување на Програмата за изменување и дополнување               
на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето                
на Општина Илинден за 2012 година, бр.08-2600/2 од 12.10.2012 година; 

4.Програма за изменување и дополнување на Годишната програма                  
за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2012 
година, бр.08-2506/5 од 08.10.2012 година; 

5.Решение за објавување на Одлуката за донесување на Урбанистички план за 
село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за дел од блок 1, измена и дополнување, 
со плански период 2012-2022, Предлог план, бр.08-2600/3 од 12.10.2012 година; 

6.Одлука за донесување на Урбанистички план за село Илинден, Марино                
и дел од КО Кадино за дел од блок 1, измена и дополнување, со плански период 
2012-2022, Предлог план, бр.08-2506/6 од 08.10.2012 година; 

7.Решение за објавување на Одлуката за утврдување на Нацрт                  
на Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за дел од блок 4, 
измена и дополнување, плански период 2012-2022, бр.08-2600/4 од 12.10.2012 
година; 

8.Одлука за утврдување на Нацрт на Урбанистички план за село Илинден, 
Марино и дел од КО Кадино за дел од блок 4, измена и дополнување, плански период 
2012-2022, бр.07-2506/7 од 08.10.2012 година; 

9.Решение за објавување на Одлуката за утврдување на Нацрт                  
на Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КO Кадино, за дел од блок 
8,  измена и дополна, плански период 2012-2022, Општина Илинден, бр.08-2600/5          
од 12.10.2012 година; 

10.Одлука за утврдување на Нацрт на Урбанистички план за село Илинден, 
Марино и дел од КO Кадино, за дел од блок 8 , измена и дополна, плански период 
2012-2022, Општина Илинден, бр.07-2506/8 од 08.10.2012 година; 

11.Решение за објавување на Одлуката за утврдување на Нацрт на 
Урбанистички план за село Илинден. Марино и дел од КO Кадино, за дел од Блок 28 , 
измена и дополна, плански период 2012-2022, Општина Илинден, бр.08-2600/6              
од 12.10.2012 година; 

12.Одлука за утврдување на Нацрт на Урбанистички план за село Илинден. 
Марино и дел од КO Кадино, за дел од Блок 28 , измена и дополна, плански период 
2012-2022, Општина Илинден, бр.07-2506/9 од 08.10.2012 година; 

13.Решение за објавување на Одлуката за утврдување на потреба од 
изработување на Локална урбанистичка планска документација за фотонапонска 
соларна централа со моќност до 50 kW  на КП бр.107/1 и 107/2, КО Кадино, општина 
Илинден, бр.08-2600/7 од 12.10.2012 година; 
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14.Одлука за утврдување на потреба од изработување на Локална 

урбанистичка планска документација за фотонапонска соларна централа со моќност 
до 50 kW  на КП бр.107/1 и 107/2, КО Кадино, општина Илинден, бр.07-2506/10                
од 08.09.2012 година; 

15.Решение за објавување на Одлуката за утврдување на потреба                  
од изработување на Локална урбанистичка планска документација за Базна станица 
за мобилна телефонија Кадино 2 на КП бр.841/3, КО Кадино, м.в Бостаниште, 
општина Илинден, бр.08-2600/8 од 12.10.2012 година; 

16.Одлука за утврдување на потреба од изработување на Локална 
урбанистичка планска документација за Базна станица за мобилна телефонија 
Кадино 2 на КП бр.841/3, КО Кадино, м.в Бостаниште, општина Илинден,                   
бр.07-2506/11 од 08.10.2012 година; 

17.Решение за објавување на Одлуката за утврдување на потреба од 
изработување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Базна 
станица за мобилна телефонија-СКО5215 на дел од КП бр.166/2 КО Ајватовци, 
општина Илинден, бр.08-2600/9 од 12.10.2012 година; 

18.Одлука за утврдување на потреба од изработување на Локална 
урбанистичка планска документација за изградба на Базна станица за мобилна 
телефонија-СКО5215 на дел од КП бр.166/2 КО Ајватовци, општина Илинден,             
бр.07-2506/12 од 08.10.2012 година; 

19.Решение за објавување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај 
за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци за учебната 2011/2012 
година, бр.08-2600/10 од 12.10.2012 година; 

20.Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОУ „Браќа 
Миладиновци“ с.Миладиновци за учебната 2011/2012 година, бр.07-2506/13                  
од 08.10.2012 година; 

21.Годишeн извештај за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци 
за учебната 2011/2012 година, бр.08-2600/10 од 12.10.2012 година; 

22.Решение за објавување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај 
за работата на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за учебната 2011/2012 година,                  
бр.08-2600/11 од 12.10.2012 година; 

23.Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОУ „Ристо 
Крле“ с.Кадино за учебната 2011/2012 година, бр.07-2506/14 од 08.10.2012 година; 

24. Годишниот извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за учебната 
2011/2012 година; 

25.Решение за објавување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај 
за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ - општина Илинден во учебната 2011/12 година, 
бр.08-2600/12 од 12.10.2012 година; 

26.Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце 
Делчев“ - општина Илинден во учебната 2011/12 година, бр.07-2506/15 од 08.10.2012 
година и 

27.Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ - општина 
Илинден во учебната 2011/12 година. 

 
 

 
 


