
1 
Министерство за образование и наука на 
Република Северна Македонија 

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје  
Република Северна Македонија 

+389 2 3117 896 
www.mon.gov.mk 

 

[Type here] 
 

Комисија за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на 
училиштето за организирање на настава со физичко присуство 

 

ИЗВЕШТАЈ  
 

за работата на Комисијата за период од 25.09.2020 год.до 29.09.2020 година со 
предлог заклучоци за настава со физичко присуство во училиштата во Република 

Северна Македонија   
 
 

Комисијата е формирана со Oдлука на Владата на Република Северна 
Македонија бр. 44-7879/1 од 26.08.2019 година („Службен весник на РСМ“ бр.210/20 
и 218/20) и со Решението за назначување на членови и нивни заменици на 
Комисијата бр.44-7937/1 од 01.09.2020 година („Службен весник на РСМ“ бр.212/20 и 
218/20)  беа назначени: 

- Елена Ивановска - член, од Министерство за образование и наука,  
- Ѓорѓи Тасев - член, од Канцеларија на претседателот на Владата на 

Република Северна Македонија;  
- Прим. др. Сузана Маневска -  член, од Министерство за здравство; 
- Дана Бишкоска - заменик член, од Министерство за образование и 

наука; 
- Лидија Крстевска Дојчиновска - заменик член, од Канцеларија на 

претседателот на Владата на Република Северна Македонија; 
- др. Кристина Ставридис – заменик член, од Министерство за 

здравство  

Комисијата во наведениот период работеше врз основа на доставени барања 
од основачите на основните и средните училишта, при што ја имаше предвид 
епидемиолошката состојба во регионите во кои се наоѓаат училиштата, вкупниот 
број на ученици, хигиенско санитарни услови, просторните капацитети на 
училиштата и други индикатори согласно усвоениот Планот и Протоколи од 
Владата. 

Комисијата ја разгледа документацијата на вкупно 225 основни училишта и 
27 средни училишта и предлага: 
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• Да се даде согласност за започнување на настава со физичко присуство за 
129 основни училишта, 5 музички училишта и 3 средни училишта; 

• Да не се даде согласност за настава со физичко присуство на 91 основни 
училишта и 33 средни училишта. 
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 Тип училиште 

Се дава согласност 
за физичко 
присуство 

Не се дава 
согласност 
за физичко 
присуство  

Делумна 
согласност 
за физичко 
присуство 

 
Вкупно 

Вкупно општински основни 
училишта 

129 91 4 
224 

        Централни училишта 22 65 / 87 
        Подрачни училишта 107 25 / 132 
        музички училишта / 1 4 5 
Државни музички основни 
училишта 

/ / 1 
1 

ВКУПНО 129 91 5 225 
Приватни средни училишта 2 / / 2 
Oпштински средни училишта 1 33 / 34 

ВКУПНО 3 33 / 36 
 

1. Комисијата и предлага на Владата да даде согласност за организирање на настава 
со физичко присуство во наведените основни училишта: 

Р. 
бр. 
ЦУ 

Р. 
бр. 
ПУ 

Општина 
Централно
/ подрачно 

Училиште 
Населено 

место/ 
локација 

Одлука 

1   
Арачинов

о 
Барјам 

Шабани 
Централно с. Грушино 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  1 
Арачинов

о 

Герѓ 
Кастриот 

Скендербеу 
Подрачно с. Мојанци 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  2 Берово  
Дедо Иљо 

Малешевск
и 

Подрачно с. Будинарци 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од шесто до 
деветто одделение, во смени. 
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  3 Берово  
Дедо Иљо 

Малешевск
и 

Подрачно с. Двориште 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  4 Берово  
Дедо Иљо 

Малешевск
и 

Подрачно 
с. 

Митрашинци 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од шесто до 
деветто одделение, во смени. 

  5 Велес 
Васил 

Главинов 
Подрачно 

с. Превалец                        
(објект бр. 2) 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  6 Велес 
Васил 

Главинов 
Подрачно с. Раштани 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  7 Велес 
Кирил и 
Методиј 

Подрачно Црквино 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  8 Велес 
Панко 

Брашнаров 
Подрачно с. Башино село 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  9 Велес 
Панко 

Брашнаров 
Подрачно с. Караслари 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  10 Велес 
Панко 

Брашнаров 
Подрачно с. Чалошево 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од петто 
одделение. 

2   Велес 
Стојан 

Бурчевски 
Централно с. Иванковци 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
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Буридан физичко присуство за 
учениците од четврто и 
дветто одделение. 

  11 Велес 
Стојан 

Бурчевски 
Буридан 

Подрачно с. Мамутчево 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од петто 
одделение. 

  12 Велес 
Стојан 

Бурчевски 
Буридан 

Подрачно с. Отовица 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  13 Велес 
Стојан 

Бурчевски 
Буридан 

Подрачно с. Сојаклари 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
дветто одделение. 

3   Гостивар Ѓон Бузуку Централно с.Србиново 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  14 Гостивар Ѓон Бузуку Подрачно с.Трново 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од шесто и седмо 
одделение. 

  15 Гостивар Ѓон Бузуку Подрачно с.Падалиште 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  16 Гостивар Ѓон Бузуку Подрачно с. Рафше Мало 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто 
одделение. 

  17 Гостивар Ѓон Бузуку Подрачно с. Граванец 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто 
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одделение. 

  18 Гостивар Ѓон Бузуку Подрачно с. Страјане 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
ученикот од четврто 
одделение. 

  19 Гостивар 
Гоце 

Делчев 
Подрачно с. Тумчевиште 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  20 Гостивар Единство Подрачно с. Лакавица 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  21 Гостивар Единство Подрачно с. Беловиште 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

4   Гостивар Лирија Централно с. Вруток 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
дветто одделение. 

  22 Гостивар Лирија Подрачно с. Речане 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  23 Гостивар Лирија Подрачно с. Равене 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  24 Кратово Кочо Рацин Подрачно с. Коњух 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 
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  25 Куманово 
11 

Октомври  
Подрачно с. Речица  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

5   Куманово 
Браќа 

Миладинов
ци 

Централно Куманово 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците во посебните 
паралелки со посебни 
образовни потреби од 
четврто до дветто одделение 
со согласност од родител. 

  26 Куманово 
Браќа 

Миладинов
ци 

Подрачно с. Пчиња 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  27 Куманово 
Браќа 

Миладинов
ци 

Подрачно 
с. Студена 

бара  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто 
одделение. 

6   Куманово 
Браќа 
Рибар 

Централно с. Табановце 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  28 Куманово 
Браќа 
Рибар 

Подрачно с. Г. Којнаре  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  29 Куманово 
Браќа 
Рибар 

Подрачно с. Костурник 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  30 Куманово 
Браќа 
Рибар 

Подрачно с. Четирце  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
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петто одделение. 

7   Куманово 
Вера 

Которка 
Централно с. Клечовце 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

8   Куманово Карпош Централно с. Умин Дол 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  31 Куманово Карпош Подрачно с. Љубодраг  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

9   Куманово 
Кирил и 
Методиј 

Централно с. Агино Село 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  32 Куманово Кочо Рацин Подрачно с. Биљановце  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  33 Куманово Кочо Рацин Подрачно с. Габреш 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
ученикот од петто 
одделение. 

  34 Куманово Кочо Рацин Подрачно с. Градиште  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто 
одделение. 

  35 Куманово Кочо Рацин Подрачно с. Доброшане  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 
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  36 Куманово Кочо Рацин Подрачно с. Кучкарево  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  37 Куманово Кочо Рацин Подрачно с. Орашац 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
дветто одделение. 

  38 Куманово 
Толи 

Зордумис 
Подрачно с. Режановце 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
дветто одделение. 

  39 Куманово 
Христијан 

Карпош 
Подрачно с. Тромеѓа  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  40 Липково Дитурија Подрачно с. Гошинце 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  41 Липково Дитурија Подрачно с. Лукаре 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  42 Липково 
Фаик 

Коница 
Подрачно с. Алашевце 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  43 Липково 
Фаик 

Коница 
Подрачно с. Извор 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
ученикот од четврто 
одделение. 

  44 Липково 
Фаик 

Коница 
Подрачно с. Руница 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
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физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  45 
Македонс

ки Брод 
Климент 
Охридски 

Подрачно с. Брест 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  46 
Македонс

ки Брод 
Климент 
Охридски 

Подрачно с. Косово 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  47 
Македонс

ки Брод 
Климент 
Охридски 

Подрачно с. Манастирец 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  48 
Македонс

ки Брод 
Климент 
Охридски 

Подрачно с. Самоков 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  49 
Македонс

ки Брод 
Климент 
Охридски 

Подрачно с. Суви Дол 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  50 
Македонс

ки Брод 
Климент 
Охридски 

Подрачно с. Требино 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  51 
Македонс

ки Брод 
Климент 
Охридски 

Подрачно с. Црешнево 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  52 Неготино 
Гоце 

Делчев 
Подрачно с. Долни Дисан 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
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петто одделение. 

  53 Охрид 
Климент 
Охридски 

Подрачно с. Далјан 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто 
одделение. 

10   Пласница Јунуз Емре Централно с. Лисичани 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  54 Пласница Јунус Емре  Подрачно с. Вранештица 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
осмо одделение. 

  55 Пласница Јунус Емре  Подрачно с. Челопеци  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  56 Пласница Јунус Емре  Подрачно с. Староец  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  57 Прилеп 
Блаже 

Конески 
Подрачно с. Варош 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  58 Прилеп 
Гоце 

Делчев                                               
Подрачно с. Радобил 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  59 Прилеп 
Кирил и 
Методиј 

Подрачно с. Бонче 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 
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  60 Прилеп 
Кирил и 
Методиј 

Подрачно с. Ерековци  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  61 Прилеп 
Кирил и 
Методиј 

Подрачно с. Подмол 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

11   Прилеп 
Климент 
Охридски                                          

Централно Прилеп 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците во посебните 
паралелки со посебни 
образовни потреби од 
четврто до дветто одделение 
со согласност од родител. 

  62 Прилеп 
Климент 
Охридски                                          

Подрачно с. Мажучиште  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

12   Прилеп 
Круме  

Волнароски                  
Централно с.Тополчани 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  63 Прилеп 
Круме  

Волнароски                  
Подрачно 

с. Старо 
Лагово 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  64 Прилеп 
Круме  

Волнароски                  
Подрачно ПУ с.Чепигово  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од петто 
одделение. 

  65 Прилеп 
Круме  

Волнароски                  
Подрачно с. Алинци  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
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петто одделение. 

  66 Прилеп 
Круме  

Волнароски                  
Подрачно с. Загорани  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од петто 
одделение. 

  67 Прилеп 
Круме  

Волнароски                  
Подрачно с. Беровци  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  68 Прилеп 
Круме  

Волнароски                  
Подрачно с. Галичани  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  69 Прилеп 
Круме  

Волнароски                  
Подрачно с. Ново Лагово  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  70 Прилеп 
Рампо 

Левката                                             
Подрачно с.Селце 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

13   Прилеп 
Страшо 
Пинџур  

Централно 
с. Мало 
Коњари                             

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто 
одделение. 

  71 Прилеп 
Страшо 
Пинџур  

Подрачно 
с. Големо 
Коњари  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  72 Прилеп 
Страшо 
Пинџур  

Подрачно с. Кадино село  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 
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14   
Пробишти

п 

Браќа 
Миладинов

ци 
Централно Пробиштип 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците во посебните 
паралелки со посебни 
образовни потреби од 
четврто до дветто одделение 
со согласност од родител. 

15   Радовиш 
Кирил и 
Методиј 

Централно  с. Ораовица                               

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение, во двата 
посебни објекти. 

  73 Радовиш 
Коста 
Рацин  

Подрачно с. Јаргулица 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  74 Радовиш 
Крсте 

Петков 
Мисирков 

Подрачно с. Калаузлија  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  75 Радовиш 
Никола 
Карев 

Подрачно с. Раклиш  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  76 Радовиш 
Никола 
Карев 

Подрачно с. Бучим 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  77 Радовиш 
Никола 
Карев 

Подрачно с. Прналија  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  78 Радовиш 
Никола 
Карев 

Подрачно с. Тополница  
Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
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учениците од четврто и 
петто одделение. 

16   Радовиш 
Орце 

Николов 
Централно с. Ињево                                      

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  79 Радовиш 
Орце 

Николов 
Подрачно с. Воиславци   

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  80 Радовиш 
Орце 

Николов 
Подрачно с. Сулдурци  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  81 Радовиш 
Орце 

Николов 
Подрачно с. Покрајчево  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  82 Радовиш 
Орце 

Николов 
Подрачно с. Калуѓерица 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  83 Радовиш 
Орце 

Николов 
Подрачно с. Злеово 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  84 Сарај 
Емин 

Дураку 
Подрачно с. Раовиќ 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од седмо до 
деветто одделение. 

  85 Сарај 
Ибе 

Паликуќа 
Подрачно с. Паничари 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 
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  86 Сарај 
Сами 

Фрашери 
Подрачно Матка 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  87 Сарај 
Сами 

Фрашери 
Подрачно с. Шишево  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
комбинираната паралелка со 
10 ученици од четврто до 
петто одделение.  

  88 Сарај 
Фаик 

Коница 
Подрачно с. Дворце 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

17   
Старо 

Нагорича
не 

Х.Т.Карпош Централно с. Драгоманце 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од шесто до 
деветто одделение. 

18   
Старо 

Нагорича
не 

Христијан 
Карпош 

Централно 
с. Младо 

Нагоричане 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од шесто до 
деветто одделение. 

  89 Теарце 
Кирил 

Пејчиновиќ 
Подрачно с. Лешок 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  90 
Центар 
Жупа 

Мустафа 
Кемал 

Ататурк 
Подрачно с. Броштица 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
ученикот од четврто 
одделение. 

  91 
Центар 
Жупа 

Мустафа 
Кемал 

Ататурк 
Подрачно с. Горенци  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 
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19   
Центар 
Жупа 

Неџати 
Зекирија 

Централно с. Коџаџик 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  92 
Центар 
Жупа 

Неџати 
Зекирија 

Подрачно с. Брештаник 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
ученикот од четврто 
одделение. 

  93 
Центар 
Жупа 

Неџати 
Зекирија 

Подрачно с. Праленик  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
ученикот од четврто 
одделение. 

  94 
Центар 
Жупа 

Неџати 
Зекирија 

Подрачно с. Елевци  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
ученикот од четврто 
одделение. 

  95 
Центар 
Жупа 

Неџати 
Зекирија 

Подрачно с. Долгаш 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
ученикот од четврто 
одделение. 

20   
Чешиново

-
Облешево 

Климент 
Охридски 

Централно с. Чешиново 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  96 
Чешиново

-
Облешево 

Климент 
Охридски 

Подрачно с. Кучичино 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  97 
Чешиново

-
Облешево 

Климент 
Охридски 

Подрачно с. Теранци 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  98 
Чешиново

-
Климент 
Охридски 

Подрачно с. Чифлик 
Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
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Облешево физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

21   
Чешиново

-
Облешево 

Страшо 
Пинџур  

Централно с. Соколарци 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  99 
Чешиново

-
Облешево 

Страшо 
Пинџур  

Подрачно с. Спанчево 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  100 
Чешиново

-
Облешево 

Страшо 
Пинџур  

Подрачно с. Чешиново 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто 
одделение. 

  101 
Чешиново

-
Облешево 

Страшо 
Пинџур  

Подрачно с. Уларци  

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

22   Штип Ванчо Прке Централно Штип 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците во посебните 
паралелки со посебни 
образовни потреби од 
четврто до дветто одделение 
со согласност од родител. 

  102 Штип Ванчо Прке Подрачно с. Лакавица 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  103 Штип Ванчо Прке Подрачно с. Ново село 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 
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  104 Штип Ванчо Прке Подрачно с. Селце 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  105 Штип 
Гоце 

Делчев 
Подрачно 

с. 
Шашаварлија 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  106 Штип Тошо Арсов Подрачно Почивало 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

  107 Штип Тошо Арсов Подрачно Чардаклија 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 

 

 

2. Комисијата и предлага на Владата да не се дава согласност за организирање на 
настава со физичко присуство во наведените основни училишта: 

Р. 

Бр. 
ЦУ 

Р. 

Бр. 
ПУ 

Општина 
Централно
/ подрачно 

Училиште 
Населено 

место/ 
локација 

Одлука 

  1 
Арачинов
о 

Герѓ 
Кастриот 
Скендербеу 

Подрачно с. Орланци 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

1   
Арачинов
о 

Ѓерѓ 
Кастриот 
Скендербеу 

Централно 
с. 
Арачиново 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

2   Велес 
Блаже 
Конески  

Централно Велес 
Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
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до деветто одделение. 

3   Велес 
Кирил и 
Методиј 

Централно Велес 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

4   Велес 
Панко 
Брашнаров 

Централно Велес 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

5   Велес 
Рајко 
Жинзифов 

Централно Оризари 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

6   Гостивар Единство Централно Гостивар 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  2 Гостивар Единство Подрачно с. Циглана 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

7   Гостивар 
Кемал 
Ататурк 

Централно Гостивар 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  3 Гостивар 
Кемал 
Ататурк 

Подрачно с. Г. Бањица 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  4 Гостивар 
Кемал 
Ататурк 

Подрачно С. Д.Бањица 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  5 Гостивар 
Кемал 
Ататурк 

Подрачно с. Здуње 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 
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  6 Гостивар Прпарими Подрачно с. Чегране 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

8   Гостивар 
Фаик 
Коница 

Централно с. Дебреше 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

9   Гостивар Форино Централно с. Форино 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

10   Гостивар Чајла Централно с. Чајле 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

11   Куманово 
11 
Октомври  

Централно Куманово 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  7 Куманово 
11 
Октомври  

Подрачно с. Којнаре  

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

12   Куманово 
Бајрам 
Шабани 

Централно Куманово 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

13   Куманово 
Битолски 
Конгрес 

Централно с. Лопате 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  8 Куманово 
Браќа 
Рибар 

Подрачно с. Сопот 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

14   Куманово 
Вук 
Караџиќ 

Централно Куманово Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
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присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

15   Куманово 
Јероним Де 
Рада 

Централно  с. Черкези 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

16   Куманово 
Кирил и 
Методиј 

Централно 
с. 
Романовце 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

17   Куманово Кочо Рацин Централно Куманово 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

18   Куманово 
Крсте 
Мисирков 

Централно Куманово 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

19   Куманово 
Магдалена 
Антова 

Централно с. Карпош 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

20   Куманово 
Наим 
Фрашери 

Централно Куманово 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

21   Куманово 
Толи 
Зордумис 

Централно Куманово 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

22   Куманово 
Христијан 
Карпош 

Централно  Куманово 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  9 Куманово 
Христијан 
Карпош 

Подрачно 
ПУ Иго 
Тричковиќ 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 
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23   Липково 
5-ти 
Октомври 

Централно 
с. 
Никуштак 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  10 Липково 
5-ти 
Октомври 

Подрачно с. Ропаљце 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

24   Липково 7-ми Марси Централно с. Опае 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

25   Липково 
Антон Зако 
Чајупи 

Централно с. Отља 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

26   Липково Дитурија Централно с. Липково 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

27   Липково Култура Централно с. Матејче 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

28   Липково Рилиндија Централно с. Лојане 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  11 Липково Рилиндија Подрачно 
с. 
Вакцсинце 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

29   Липково 
Фаик 
Коница 

Централно с. Слупчане 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

30   
Македонс
ки Брод 

Климент 
Охридски 

Централно 
Македонск
и Брод 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
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присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

31   Пласница 
Мустафа к. 
Ататурк 

Централно с. Пласница 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

32   Прилеп 
Блаже 
Конески 

Централно Прилеп 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

33   Прилеп 
Гоце 
Делчев                                               

Централно Прилеп 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

34   Прилеп 
Добре 
Јованоски                                          

Централно Прилеп 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

35   Прилеп 
Кире 
Гаврилоски
-Јане                            

Централно Прилеп 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

36   Прилеп 
Кирил и 
Методиј 

Централно 
 с. 
Канатларци                               

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

37   Прилеп 
Климент 
Охридски                                          

Централно Прилеп 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

38   Прилеп Кочо Рацин                                             Централно Прилеп 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

39   Прилеп 
Рампо 
Левката                                             

Централно Прилеп 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 
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40   Радовиш 
Коста 
Рацин  

Централно с. Подареш                                    

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

41   Радовиш 
Крсте 
Петков 
Мисирков 

Централно Радовиш 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  12 Радовиш 
Крсте 
Петков 
Мисирков 

Подрачно с. Коџалија  

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

42   Радовиш 
Никола 
Карев 

Централно Радовиш 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

43   Сарај 
Бајрам 
Шабани 

Централно Кондово 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

44   Сарај 
Бедри 
Таири 

Централно 
Долно 
Свиларе 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  13 Сарај 
Бедри 
Таири 

Подрачно 
Горно 
Свиларе 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

45   Сарај Дитурија Централно Сарај 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  14 Сарај Дитурија Подрачно с. Грчец 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  15 Сарај Дитурија Подрачно с. Крушопек Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
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присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  16 Сарај Дитурија Подрачно с. Љубин 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

46   Сарај Дрита Централно Сарај 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  17 Сарај Дрита Подрачно с. Копаница 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

47   Сарај 
Емин 
Дураку 

Централно Сарај 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  18 Сарај 
Емин 
Дураку 

Подрачно с. Арнакија 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  19 Сарај 
Емин 
Дураку 

Подрачно с.Чајлане 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

48   Сарај 
Ибе 
Паликуќа 

Централно с. Бојане 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  20 Сарај 
Ибе 
Паликуќа 

Подрачно с. Ласкарци 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

49   Сарај 
Сами 
Фрашери 

Централно с. Глумово 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 
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50   Сарај 
Фаик 
Коница 

Централно Сарај 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

51   Теарце Асдрени Централно с. Глоѓи 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

52   Теарце Екрем Чабеј Централно с. Слатино 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  21 Теарце Екрем Чабеј Подрачно 
с. 
Непроштен
о 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

53   Теарце 
Исмаил 
Ќамали 

Централно с. Нераште 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

54   Теарце 
Кирил 
Пејчиновиќ 

Централно с. Теарце 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

55   Теарце 
Фаик 
Коница 

Централно с. Доброште 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  22 Теарце 
Фаик 
Коница 

Подрачно с. Одри 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

56   Центар 
ЈХ 
Песталоци 

Централно Центар 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

57   Центар 
Кирил и 
Методиј 

Централно Центар Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
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присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

58   Центар 
Киро 
Глигоров 

Централно Центар 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

59   Центар 
Коле 
Неделковск
и 

Централно Центар 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

60   
Центар 
Жупа 

Мустафа 
Кемал 
Ататурк 

Централно 
Центар 
Жупа 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  23 
Центар 
Жупа 

Неџати 
Зекирија 

Подрачно с.Новак   

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

61   Чаир 
Антон 
Семјанович
-Макаренко 

Централно Чаир 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за образование на 
возрасни. 

62   Штип 
Гоце 
Делчев 

Централно Штип 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  24 Штип 
Гоце 
Делчев 

Подрачно 
с. Три 
чешми 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

63   Штип 
Димитар 
Влахов 

Централно Штип 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

64   Штип 
Славејко 
Арсов 

Централно Штип 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 
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65   Штип Тошо Арсов Централно Штип 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

  25 Штип Тошо Арсов Подрачно 
населба 
Македонка 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава со физичко 
присуство за учениците од четврто 
до деветто одделение. 

66  Гевгелија 
ОМУ Васо 
Карајанов 

централно Гевгелија 
Не се дава согласност за 
реализирање на настава по балет со 
физичко присуство 

 

     
3. Комисијата и предлага на Владата да даде делумна согласност за организирање на 

настава со физичко присуство во наведените основни училишта: 

Р. 

Бр. ПУ 
Општина 

Централно/ 
подрачно 

Училиште 
Населен
о место/ 
локација 

Одлука 

1 Велес ОМУ Стефан 
Гајдов 

Музичко Велес Се дава согласност за 
организирање настава со 
физичко присуство на учениците 
од прво до деветто одделение, со 
подготвен план од училиштето 
само за индивидуална настава за 
избраниот инструмен, со 
согласност на родителот и со 
почитување на заштитните 
епидемиолошки мерки 
пропишани во протоколот за 
настава со физичко присуство. 
Не се дава согласност за 
наставата со физичко присуство 
за учениците по теоретските 
предмети, солфеж, хор, оркестар 
и хорско пеење.  

2 Гостивар Енвер Стефаи  Музичко Гостивар Се дава согласност за 
организирање настава со 
физичко присуство на учениците 
од прво до деветто одделение, со 
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подготвен план од училиштето 
само за индивидуална настава за 
избраниот инструмен, со 
согласност на родителот и со 
почитување на заштитните 
епидемиолошки мерки 
пропишани во протоколот за 
настава со физичко присуство. 
Не се дава согласност за 
наставата со физичко присуство 
за учениците по теоретските 
предмети, солфеж, хор, оркестар 
и хорско пеење.  

3 Куманово Панче Пешев Музичко Куманов
о 

Се дава согласност за 
организирање настава со 
физичко присуство на учениците 
од прво до деветто одделение, со 
подготвен план од училиштето 
само за индивидуална настава за 
избраниот инструмен, со 
согласност на родителот и со 
почитување на заштитните 
епидемиолошки мерки 
пропишани во протоколот за 
настава со физичко присуство. 
Не се дава согласност за 
наставата со физичко присуство 
за учениците по теоретските 
предмети, солфеж, хор, оркестар 
и хорско пеење.  

4 Прилеп ОМУ „Ордан 
Михајлоски-
Оцка“ 

Музичко Прилеп Се дава согласност за 
организирање настава со 
физичко присуство на учениците 
од прво до деветто одделение, со 
подготвен план од училиштето 
само за индивидуална настава за 
избраниот инструмен, со 
согласност на родителот и со 
почитување на заштитните 
епидемиолошки мерки 
пропишани во протоколот за 
настава со физичко присуство. 
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Не се дава согласност за 
наставата со физичко присуство 
за учениците по теоретските 
предмети, солфеж, хор, оркестар 
и хорско пеење.  

 
4. Комисијата и предлага на Владата да даде делумна согласност за организирање на 

настава со физичко присуство во наведеното државно основно музичко училиште:  

Реден 
број 

Општина 
Државно 
училиште 

Вид на 
образовани

е  
Одлука 

1.   Тетово Тодор Скаловски 
Тетоец 

Музичко 
училиште 

Се дава согласност за организирање настава со 
физичко присуство на учениците од прво до 
деветто одделение, со подготвен план од 
училиштето само за индивидуална настава за 
избраниот инструмен, со согласност на 
родителот и со почитување на заштитните 
епидемиолошки мерки пропишани во 
протоколот за настава со физичко присуство. Не 
се дава согласност за наставата со физичко 
присуство за учениците по теоретските 
предмети, солфеж, хор, оркестар и хорско пеење 

 
 
 

5. Комисијата во состав, го предлага следниов 
табеларен преглед на средни училишта кои доставиле комплетна 
документација и ги исполнуваат условите за реализирање настава со 
физичко присуство: 
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Р. 
Бр. 

општина/ 
град Скопје 

средно училиште Одлука 

1 
Центар 
Жупа 

СОУ „АТА“                                           

Се дава согласност за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

 
 

6. Комисијата во состав, го предлага следниов табеларен преглед на средни 
приватни училишта кои доставиле комплетна документација и ги 
исполнуваат условите за реализирање настава со физичко присуство: 

 

Р. 
Бр. 

општина/ 
град Скопје 

средно училиште Одлука 

1 Скопје 
Приватно средно 

училиште „Св. Лука“ 

Се дава согласност за 
реализирање настава со 

физичко присуство 

2 Скопје 
Приватно средно 

училиште 
„Максимилијан Берлиц“ 

Се дава согласност за 
реализирање настава со 

физичко присуство 

 
 

7. Комисијата во состав, го предлага следниов табеларен преглед на средни 
училишта кои имаат доставено комплетна документација, но поради 
епидемиолошката состојба и големиот број на ученици во училиштето, не 
ги исполнуваат условите за реализирање настава со физичко присуство: 

 

Р. 
Бр. 

општина/ 
град Скопје 

средно училиште Одлука 

1 Валандово ОСУ „Гоце Делчев“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
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присуство 

2 Велес 
СОУ Гимназија „Кочо 

Рацин“ 

не се дава согласност за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

3 Велес ОСУ „Јовче Тесличков“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

4 Велес ССОУ „Коле Неделковски“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

5 Велес 
ССОУ „Димитрија 

Чуповски“ 

не се дава согласност за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

6 Виница СОУ „Ванчо Прке“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

7 Гостивар СОУ Гимназија „Гостивар“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

8 Гостивар ОСТУ „Гостивар“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

9 Гостивар СЕОУ „Гостивар“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

10 Кавадарци 
СОУ Гимназија „Добри 

Даскалов“ 

не се дава согласност за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

11 Кавадарци СОУ „Киро Спанџов Брко“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

12 Кавадарци СОЗШУ „Ѓорче Петров“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

13 Куманово 
СОУ Гимназија „Гоце 

Делчев“ 

не се дава согласност за 
реализирање настава со физичко 

присуство 
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14 Куманово ССОУ „Киро Бурназ“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

15 Куманово СОУ „Перо Наков“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

16 Куманово ОСТУ „Наце Буѓони“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

17 Липково СОУ „Исмет Јашари“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

18 
Маврово и 

Ростуше 
СОУ „Маврово-Ростуше“               

не се дава согласност за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

19 
Македонски 

Брод 
СОУ „Св. Наум Охридски“ 

не се дава согласност за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

20 Охрид 
ОСУ „Св. Климент 

Охридски“ 

не се дава согласност за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

21 Охрид 
ОЕМУЦ „Св. Наум 

Охридски“ 

не се дава согласност за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

22 Охрид ОУТУ „Ванчо Питошески“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

23 Охрид 
СОСУ „Св. Кирил и 

Мeтодиј“ 

не се дава согласност за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

24 Прилеп 
СОУ Гимназија „Мирче 

Ацев“ 

не се дава согласност за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

25 Прилеп 
СОУ „Кузман Јосифовски 

Питу“ 

не се дава согласност за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

26 Радовиш СОУ „Коста Сусинов“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
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присуство 

27 Струмица СОУ „Јане Сандански“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

28 Струмица СОУ „Никола Карев“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

29 Струмица СОУУД „Димитар Влахов“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

30 Штип 
СОУ Гимназија „Славчо 

Стојменски“ 

не се дава согласност за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

31 Штип СОУ „Коле Нехтенин“ 
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

32 Штип 
СОУ „Димитар 

Мирасчиев“ 

не се дава согласност за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

33 Штип СОУ „Јане Сандански“        
не се дава согласност за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

 
 
 
 
 
Комисија:   
 
Елена Ивановска  
 
Ѓорѓи Тасев  
 
Прим. др. Сузана Маневска  
 
 Дана Бишкоска  
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 Лидија Крстевска Дојчиновска 
  
др. Кристина Ставридис   
 
 


	ИЗВЕШТАЈ
	за работата на Комисијата за период од 25.09.2020 год.до 29.09.2020 година со предлог заклучоци за настава со физичко присуство во училиштата во Република Северна Македонија

