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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 18.09.2020 год.до 25.09.2020 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 325 основни училишта и 27 
средни училишта и предлага: 

 Да се даде согласност за започнување на настава со физичко присуство за 223 

основни училишта, едно државно училиште за ученици со посебни потреби и 

едно државно музичко училиште.  

 Да не се даде согласност на 94 основни училишта за настава со физичко 

присуство и 14 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 

223 94 6 
323 

        Централни училишта 27 65 0 92 

        Подрачни училишта 196 29 0 225 

        музички училишта 0 0 6 6 

Државни основни училишта 
за ученици со посебни 
образовни потреби 

1 0 0 
1 

Државни музички основни 
училишта 

0 0 1 
1 

ВКУПНО 224 94 7 325 

Приватни средни училишта     

Oпштински средни училишта 1 14 0 14 

ВКУПНО 1 14 0 14 

 

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 

забелешка 

  1 Битола Подрачно Коле Канински с. Поешево Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  2 Битола Подрачно Коле Канински с. Буково Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение, во смени. 

1   Боговиње Централно 11 Октомври с. Урвич Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение, во смени. 

  3 Боговиње Подрачно 11 Октомври с. Јеловјане Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
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учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  4 Боговиње Подрачно Абдил Фрашери с. Селце Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение, во смени. 

  5 Боговиње Подрачно Дервиш Цара с. Новаке  Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

2   Боговиње Централно Лирија с. Жеровјане    Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до петто 
одделение, во смени. 

  6 Босилово Подрачно Борис Трајковски с. Бориево Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

3   Босилово Централно Гоце Делчев с. Босилово Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение, во смени. 

  7 Босилово Подрачно Гоце Делчев с. Гечерлија  Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  8 Босилово Подрачно Гоце Делчев с. Дрвош Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  9 Босилово Подрачно Гоце Делчев с. Еднокуќево  Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  10 Босилово Подрачно Гоце Делчев с. Петралинци  Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
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учениците од четврто и петто 
одделение. 

  11 Босилово Подрачно Гоце Делчев с. Робово  Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  12 Босилово Подрачно Гоце Делчев С. Старо 
Балдовци  

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

  13 Босилово Подрачно Св. Кирил и 
Методиј 

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

  14 Босилово Подрачно Св. Кирил и 
Методиј 

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

  15 Босилово Подрачно Св. Кирил и 
Методиј 

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

  16 Брвеница Подрачно 7 Марси  с. Блаце Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

4   Брвеница Централно Гоце Делчев с. Стенче  Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение, во смени. 

  17 Брвеница Подрачно Гоце Делчев с. Волковија Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  18 Брвеница Подрачно Гоце Делчев с. Радиовце Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
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учениците од четврто и петто 
одделение, во смени. 

  19 Брвеница Подрачно Гоце Делчев с. Теново Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение, во смени. 

  20 Брвеница Подрачно Коста Рацин с. Долно 
Седларце 

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

  21 Делчево Подрачно Ванчо Прке с. Габрово Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто 
одделение. 

  22 Делчево Подрачно Ванчо Прке с. Звегор Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  23 Делчево Подрачно Св. Климент 
Охридски 

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

  24 Делчево Подрачно Св. Климент 
Охридски 

с. 
Тработивиште 

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

  25 Делчево Подрачно Св. Климент 
Охридски 

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

  26 Делчево Подрачно Св. Климент 
Охридски 

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

  27 Делчево Подрачно Св. Климент 
Охридски 

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

  28 Демир 
Капија 

Подрачно Димче Ангелов 
Габерот 

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

  29 Демир 
Капија 

Подрачно Димче Ангелов 
Габерот 

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

  30 Демир 
Капија 

Подрачно Димче Ангелов 
Габерот 

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

  31 Демир 
Капија 

Подрачно Димче Ангелов 
Габерот 

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

5   Демир 
Хисар 

Централно Браќа 
Миладиновци                                

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

  32 Демир 
Хисар 

Подрачно Браќа 
Миладиновци                                

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

  33 Демир 
Хисар 

Подрачно Браќа 
Миладиновци                                

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

  34 Демир 
Хисар 

Подрачно Браќа 
Миладиновци                                

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

  35 Демир 
Хисар 

Подрачно Гоце Делчев                                            с. Вардино  Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 
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  36 Демир 
Хисар 

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

  37 Демир 
Хисар 

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

  38 Демир 
Хисар 

Подрачно Гоце Делчев                                            с. Света  Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто 
одделение. 

  39 Демир 
Хисар 

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

  40 Демир 
Хисар 

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

6   Демир 
Хисар 

Централно Даме Груев с. Смилево Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  41 Демир 
Хисар 

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

7   Кичево Централно Ѓерѓ Кастриот 
Скендербеу 

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

  42 Кичево Подрачно Ѓерѓ Кастриот 
Скендербеу 

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

  43 Кичево Подрачно Милто Гура с. Шутово Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
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физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  44 Кичево Подрачно Милто Гура с. Црвивци Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение, во смени. 

8   Кичево Централно Наим Фрашери с. Јагол Дол Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  45 Кичево Подрачно Наим Фрашери с. Туин Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  46 Кичево Подрачно Наим Фрашери с. Папрадишта Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за ученикот 
од четврто одделение. 

  47 Кичево Подрачно Реџо Рушит 
Зајази 

с. Долно 
Строгомиште 

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

  48 Кичево Подрачно Реџо Рушит 
Зајази 

с. Горно 
Строгомиште 

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

  49 Кичево Подрачно Реџо Рушит 
Зајази 

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

  50 Кичево Подрачно Реџо Рушит 
Зајази 

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

  51 Кичево Подрачно Реџо Рушит 
Зајази 

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

  52 Кичево Подрачно Реџо Рушит 
Зајази 

с. Зајаз Џума Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение, во смени. 

9   Кичево Централно Фаик Коница с. Грешница Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  53 Кичево Подрачно Фаик Коница с. Бачишта Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  54 Кичево Подрачно Фаик Коница с. Лешница Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто 
одделение. 

  55 Кичево Подрачно Фаик Коница с. Длапкиндол Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  56 Кичево Подрачно Фаик Коница с. Колибари Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од петто 
одделение. 

  57 Кичево Подрачно Христо Узунов с. Брждани Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  58 Кичево Подрачно Христо Узунов с. Подвис Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  59 Кочани Подрачно Кирил и Методиј с. Горни Подлог Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
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учениците од четврто и петто 
одделение, во смени. 

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

  61 Кочани Подрачно Никола Карев с. Грдовци Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од петто 
одделение. 

  62 Кочани Подрачно Никола Карев с. Тркање Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  63 Кочани Подрачно Раде Кратовче с. Нивичани Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  64 Кратово Подрачно Кочо Рацин с. Вакуф Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  65 Кратово Подрачно Кочо Рацин с. Страцин Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  66 Кратово Подрачно Кочо Рацин с. Крилатица Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  67 Кратово Подрачно Кочо Рацин с. Секулица Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  68 Кратово Подрачно Кочо Рацин с. Туралево Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
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учениците од четврто и петто 
одделение. 

  69 Кратово Подрачно Кочо Рацин с. Шлегово Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  70 Крива 
Паланка 

Подрачно Илинден с. Мождивњак 1 Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  71 Крива 
Паланка 

Подрачно Илинден с. Мождивњак 2 Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  72 Крива 
Паланка 

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

  73 Крива 
Паланка 

Подрачно Јоаким Крчовски с. Подржикоњ Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од шесто до осмо 
одделение. 

  74 Крива 
Паланка 

Подрачно Јоаким Крчовски с. Дубровница Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и шесто 
одделение. 

  75 Крива 
Паланка 

Подрачно Јоаким Крчовски с. Дурачка река Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  76 Крива 
Паланка 

Подрачно Јоаким Крчовски с. Жидилово Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  77 Крива 
Паланка 

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

  78 Крива 
Паланка 

Подрачно Јоаким Крчовски с. Огут Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто, седмо и 
деветто одделение. 

  79 Крива 
Паланка 

Подрачно Јоаким Крчовски с. Нерав Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

10   Крушево Централно Кирил и Методиј с. Бучин Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  80 Крушево Подрачно Кирил и Методиј с. 
Светомитрани 

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

  81 Крушево Подрачно Кирил и Методиј с. Пресил Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  82 Крушево Подрачно Никола Карев с. Белушино Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за ученикот 
од четврто одделение. 

  83 Крушево Подрачно Никола Карев с. Врбоец Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за ученикот 
од петто одделение. 

  84 Крушево Подрачно Никола Карев с. Борино Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  85 Крушево Подрачно Никола Карев с. Алданци Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 
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  86 Могила Подрачно Кочо Рацин с. Беранци Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  87 Неготино Подрачно Гоце Делчев с. Курија Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за ученикот 
од четврто одделение. 

  88 Неготино Подрачно Гоце Делчев с. Тимјаник Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  89 Неготино Подрачно Гоце Делчев с. Тремник Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  90 Неготино Подрачно Страшо Пинџур  с. Војшанци Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  91 Неготино Подрачно Страшо Пинџур  с. Црвени 
брегови 

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

11   Ново Село Централно Видео Подгорец с. Колешино Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  92 Ново Село Подрачно Видео Подгорец с. Мокриево Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  93 Ново Село Подрачно Мануш 
Турновски 

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

  94 Ново Село Подрачно Мануш 
Турновски 

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

  95 Ново Село Подрачно Мануш 
Турновски 

с. Ново 
Коњарево 

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

  96 Ново Село Подрачно Мануш 
Турновски 

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

  97 Ново Село Подрачно Мануш 
Турновски 

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

  98 Охрид Подрачно Ванчо Николески с. Косел Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

  99 Охрид Подрачно Ванчо Николески с. Куратица Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 

12   Охрид Централно Наум Охридски с. Пештани Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  100 Охрид Подрачно Наум Охридски с. Елшани Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  101 Охрид Подрачно Наум Охридски с. Коњско Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  102 Охрид Подрачно Наум Охридски с. Трпејца Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
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учениците од петто 
одделение. 

  103 Пробишти
п 

Подрачно Браќа 
Миладиновци 

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

  104 Пробишти
п 

Подрачно Браќа 
Миладиновци 

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

  105 Пробишти
п 

Подрачно Никола Карев     с. Стрмош Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за ученикот 
од петто одделение. 

13   Ресен Централно Браќа 
Миладиновци 

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

  106 Ресен Подрачно Браќа 
Миладиновци 

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

  107 Ресен Подрачно Браќа 
Миладиновци 

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

  108 Ресен Подрачно Браќа 
Миладиновци 

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

  109 Ресен Подрачно Гоце Делчев с. Сопотско Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

14   Ресен Централно Димитар Влахов с. Љубојно Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение. 
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  110 Ресен Подрачно Димитар Влахов с. Штрбово Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  111 Ресен Подрачно Димитар Влахов с. Наколец Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за ученикот 
од петто одделение. 

  112 Ресен Подрачно Димитар Влахов с. Крани Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  113 Ресен Подрачно Димитар Влахов с. Долно 
Дупени 

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

  114 Ресен Подрачно Димитар Влахов с. Сливница Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за ученикот 
од четврто одделение. 

  115 Ресен Подрачно Мите Богоевски с. Јанковец Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  116 Ресен Подрачно Мите Богоевски с. Болно Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто 
одделение. 

15   Ресен Централно Славејко Арсов с. Подмочани Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  117 Ресен Подрачно Славејко Арсов с. Долна Бела 
Црква 

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

  118 Ресен Подрачно Славејко Арсов с. Горна Бела 
Црква 

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

  119 Ресен Подрачно Славејко Арсов с. Асамати Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  120 Росоман Подрачно Пере Тошев с. Манастирец Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение  

  121 Росоман Подрачно Пере Тошев с. Паликура Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение  

  122 Росоман Подрачно Пере Тошев с. Сирково Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение  

  123 Росоман Подрачно Пере Тошев с. Трстеник Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение  

16   Струмица Централно Гоце Делчев  с. Вељуса Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение  

  124 Струмица Подрачно Даме Груев с. Дорломбос Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за ученикот 
во четврто одделение  

  125 Струмица Подрачно Даме Груев с. Кустурино Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение  

  126 Струмица Подрачно Даме Груев с. Мемешли Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за ученикот 
во петто одделение  
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  127 Струмица Подрачно Даме Груев с. Раборци Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за ученикот 
во петто одделение  

  128 Струмица Подрачно Даме Груев с. Свидовица Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение  

  129 Струмица Подрачно Маршал Тито с. Попчево Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за ученикот 
во четврто одделение  

  130 Струмица Подрачно Маршал Тито с. Рич Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение  

  131 Струмица Подрачно Маршал Тито  с. Габрово Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за ученикот 
во петто одделение  

  132 Струмица Подрачно Маршал Тито  с. Сачево Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение  

  133 Струмица Подрачно Никола 
Вапцаров 

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

17   Струмица Централно Сандо Масев Струмица Се дава согласност за настава 
со физичко присуство за 
учениците од петто до деветто 
одделение во паралелките за 
учениците за аутизам 

  134 Струмица Подрачно Сандо Масев с. Водоча Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение  

  135 Струмица Подрачно Сандо Масев с. Добрејци Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
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учениците од четврто и петто 
одделение  

  136 Свети 
Николе 

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

  137 Свети 
Николе 

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

18   Свети 
Николе 

Централно Даме Груев с.Ерџелија Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

  138 Свети 
Николе 

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

  139 Свети 
Николе 

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

  140 Свети 
Николе 

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

  141 Свети 
Николе 

Подрачно Даме Груев с. Пеширово Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто 
одделение.  

  142 Свети 
Николе 

Подрачно Кирил и Методиј с. Долно 
Ѓуѓанци 

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

  143 Маврово 
Ростуше 

Подрачно Блаже Конески  с. Аџиевци Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за ученикот 
од четврто одделение.  
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  144 Маврово 
Ростуше 

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

19   Маврово 
Ростуше 

Централно Денче Дејаноски с. Маврови 
Анови 

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

  145 Маврово 
Ростуше 

Подрачно Денче Дејаноски с. Врбен Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за ученикот 
во петто одделение.  

  146 Маврово 
Ростуше 

Подрачно Денче Дејаноски с. Нистрово Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто,  петто и 
седмо одделение.  

20   Маврово 
Ростуше 

Централно Хајан Селмани с. Маврово 
Ростуше 

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

  147 Маврово 
Ростуше 

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

  148 Маврово 
Ростуше 

Подрачно Хајан Селмани с. Јанче Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за ученикот 
во петто одделение.  

  149 Маврово 
Ростуше 

Подрачно Хајан Селмани с. Требиште Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение, во смени. 

21   Маврово 
Ростуше 

Централно Јосип Броз Тито с. Жировница Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

  150 Маврово 
Ростуше 

Подрачно Јосип Броз Тито с. Врбјане Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
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учениците од четврто и седмо 
одделение.  

  151 Маврово 
Ростуше 

Подрачно Јосип Броз Тито с. Сенце Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за ученикот 
во шесто одделение.  

  152 Студенича
ни 

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

  153 Студенича
ни 

Подрачно Алија Авдовиќ с. Елово Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение, во смени. 

  154 Студенича
ни 

Подрачно Алија Авдовиќ с. Малчиште Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение 

  155 Студенича
ни 

Подрачно Алија Авдовиќ с. Црн Врв Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение 

  156 Студенича
ни 

Подрачно Мустафа Кемал 
Ататурк 

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

  157 Студенича
ни 

Подрачно Мустафа Кемал 
Ататурк 

с. Горно 
Количани 

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

  158 Желино Подрачно Луиѓ Гуракуќи с. Г. Лешница Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение 

  159 Желино Подрачно Луиѓ Гуракуќи с. Д. Лешница  Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто 
одделение 
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  160 Желино Подрачно Фан Ноли с. Озормиште  Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

22   Желино Централно Хасан Тахсини с. Рогле                                   Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

  161 Желино Подрачно Хасан Тахсини с. Ново Село  Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

  162 Желино Подрачно Хасан Тахсини с. Седларево Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение 

  163 Градско  Подрачно Даме Груев с. Виничани Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение, во смени. 

  164 Градско  Подрачно Даме Груев с. Водоврати Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

  165 Градско  Подрачно Даме Груев с. Кочилари Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

  166 Градско  Подрачно Даме Груев с. Ногаевци Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

23   Јегуновце Централно Александар 
Здравковски 

с. Јегуновце Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  
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  167 Јегуновце Подрачно Александар 
Здравковски 

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

  168 Јегуновце Подрачно Александар 
Здравковски 

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

  169 Јегуновце Подрачно Шемшево с. Жилче Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

  170 Јегуновце Подрачно Шемшево с. Копанце Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

  171 Јегуновце Подрачно Шемшево с. Прељубиште Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

  172 Јегуновце Подрачно Шемшево с. Ратае Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто 
одделение.  

  173 Јегуновце Подрачно Шемшево с. Сиричино Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

  174 Јегуновце Подрачно Шемшево с. Туденце Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

24   Јегуновце Централно Симче Настовски с. Вратница Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение, во смени. 

  175 Јегуновце Подрачно Симче Настовски с. Горно Орашје Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
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физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

  176 Јегуновце Подрачно Симче Настовски с. Долно 
Орашје 

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

  177 Јегуновце Подрачно Симче Настовски с. Рогачево Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

  178 Јегуновце Подрачно Симче Настовски с. Старо село Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

  179 Виница Подрачно Гоце Делчев с. Јакимово Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

  180 Виница Подрачно Гоце Делчев с. Истибања Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение.  

25   Виница Централно Кочо Рацин с. Блатец Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение 

  181 Виница Подрачно Кочо Рацин с. Липец Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто 
одделение.  

26   Виница Централно Никола 
Парапунов 

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

  182 Виница Подрачно Никола 
Парапунов 

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

  183 Виница Подрачно Никола 
Парапунов 

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

  184 Виница Подрачно Славчо 
Стојменски 

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

  185 Виница Подрачно Славчо 
Стојменски 

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

  186 Шуто 
Оризари 

Подрачно Браќа Рамиз и 
Хамид 

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

27   Дојран Централно Кочо Рацин Нов Дојран Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  187 Дојран Подрачно Кочо Рацин с. Ѓопчели  Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  188 Дојран Подрачно Кочо Рацин с. Николиќ Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  189 Дојран Подрачно Кочо Рацин с. Стар Дојран  Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  190 Дојран Подрачно Кочо Рацин с. Фурка Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 



26 
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] 

 

учениците од четврто и петто 
одделение. 

  191 Дојран Подрачно Кочо Рацин с. Црничани  Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  192 Кавадарци Подрачно Димката Ангелов 
Габерот 

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

  193 Кавадарци Подрачно Страшо Пинџур с. Возарци Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  194 Кавадарци Подрачно Страшо Пинџур с. Дреново Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение, во смени. 

  195 Кавадарци Подрачно Страшо Пинџур с. Марена Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение. 

  196 Кавадарци Подрачно Тоде Хаџи 
Тефков 

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

населен
о место/ 
локациј
а 

забелешка 

 1 Боговиње Подрачно 11 ОКТОМВРИ с. Ново 
Село 2 

Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение. 
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1  Боговиње Централно Абдил Фрашери с. 
Богови
ње 

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

 2 Боговиње Подрачно Абдил Фрашери с. 
Раковец 

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

2  Боговиње Централно Дервиш Цара с. 
Долно 
Палчиш
те 

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

 4 Боговиње Подрачно Дервиш Цара с. 
Калнике 

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

3  Боговиње Централно Сабедин Бајрами с. 
Камења
не 

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

 5 Боговиње Подрачно Сабедин Бајрами с. 
Синича
не 

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

 6 Боговиње Подрачно Сабедин Бајрами с. 
Г.Седла
рце 

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

4  Боговиње Централно Сами Фрашери с. Пирог Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение. 

5  Босилово Централно Борис Трајковски с. 
Моносп
итово 

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

 7 Босилово Подрачно Гоце Делчев с. Сарај  Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до петто 
одделение. 

6  Босилово Централно Св. Кирил и 
Методиј 

с. 
Иловиц
а  

Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение. 
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7  Брвеница Централно 7 Марси  с. 
Челопе
к 

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

 8 Брвеница Подрачно 7 Марси  с. 
Долни 
Челопе
к 

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

 9 Брвеница Подрачно 7 Марси  с. 
Милети
но  

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

 10 Брвеница Подрачно Гоце Делчев с. 
Гургурн
ица  

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

8  Брвеница Централно Коста Рацин с. 
Брвени
ца 

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

9  Делчево Централно Св. Климент 
Охридски 

Делчев
о 

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

10  Демир 
Капија 

Централно Димче Ангелов 
Габерот 

Демир 
Капија 

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

11  Демир 
Хисар 

Централно Гоце Делчев                                            Демир 
Хисар 

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

12  Кичево Централно Др. Владимир 
Полежиноски 

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

13  Кичево Централно Кузман 
Јосифоски Питу 

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

14  Кичево Централно Милто Гура с. 
Стрелц
и 

Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение. 
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15  Кичево Централно Реџо Рушит 
Зајази 

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

16  Кичево Централно Санде Штерјоски Кичево Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение. 

17  Кичево Централно Христо Узунов с. 
Другово 

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

18  Кочани Централно Крсте Петков 
Мисирков 

с. 
Оризар
и 

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

19  Кочани Централно Малина 
Попиванова 

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

20  Кочани Централно Никола Карев Кочани Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение. 

21  Кочани Централно Раде Кратовче Кочани Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение. 

22  Кратово Централно Кочо Рацин Кратово Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение. 

23  Крива 
Паланка 

Централно Илинден Крива 
Паланк
а 

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

23 11 Крива 
Паланка 

Подрачно Илинден с. 
Конопн
ица 

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

24  Крива 
Паланка 

Централно Јоаким Крчовски Крива 
Паланк
а 

Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение. 
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25  Крушево Централно Никола Карев Крушев
о 

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

26 12 Крушево Подрачно Никола Карев с. 
Саждев
о 

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

27 13 Крушево Подрачно Никола Карев с. 
Норово 

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

26  Неготино Централно Гоце Делчев Неготин
о  

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

 14 Неготино Подрачно Гоце Делчев с. Дисан Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение. 

 15 Неготино Подрачно Страшо Пинџур  с. 
Кривол
ак 

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

 16 Неготино Подрачно Страшо Пинџур  с. 
Пепели
ште 

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

27  Ново Село Централно Мануш 
Турновски 

с. Ново 
село 

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

28  Охрид Централно Братство 
Eдинство  

Охрид Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение (централна зграда и зграда 
во Лескајца)  

29  Охрид Централно Ванчо Николески Охрид-
Лескоец 

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

30  Охрид Централно Григор Прличев Охрид Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение  
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 17 Охрид Подрачно Григор Прличев с.Рача Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение  

31  Охрид Централно Живко Чинго с. 
Велгош
ти 

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

32  Охрид Централно Климент 
Охридски 

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

33  Охрид Централно Кочо Рацин Охрид Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение  

 18 Охрид Подрачно Кочо Рацин с. 
Лакочер
еј 

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

34  Охрид Централно Христо Узунов Охрид Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение  

35  Пробишти
п 

Централно Браќа 
Миладиновци 

Пробиш
тип 

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

 19 Пробишти
п 

Подрачно Браќа 
Миладиновци 

с. 
Злетово  

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

36  Пробишти
п 

Централно Никола Карев    Пробиш
тип 

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

37  Ресен Централно Гоце Делчев Ресен Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение  

38  Ресен Централно Мите Богоевски Ресен Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение  
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39  Росоман Централно Пере Тошев с. 
Росома
н 

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

40  Струмица Централно Видое Подгорец Струми
ца 

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

41  Струмица Централно Герас Цунев с. 
Просенк
ово 

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

42  Струмица Централно Даме Груев  с. 
Куклиш 

Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение 

43  Струмица Централно Кирил и Методиј с. 
Дабиље 

Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто и петто 
одделение 

44  Струмица Централно Маршал Тито Струми
ца 

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

45  Струмица Централно Маршал Тито  с. 
Муртин
о 

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

 20 Струмица Подрачно Маршал Тито  с. 
Банско 

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

46  Струмица Централно Сандо Масев Струми
ца 

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

 21 Струмица Подрачно Сандо Масев с. 
Баница 

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

47  Свети 
Николе 

Централно Гоце Делчев Свети 
Николе 

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

Централно Кирил и Методиј Свети 
Николе 

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

49  Маврово 
Ростуше 

Централно Блаже Конески  с. 
Скудри
ње 

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

 22 Студенича
ни 

Подрачно Алија Авдовиќ с. 
Цветов
о 

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

50  Студенича
ни 

Централно Мустафа Кемал 
Ататурк 

с. 
Долно 
Колича
ни 

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

51  Желино Централно Ибрахим Темо с.Стрим
ница                                  

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

52  Желино Централно Луиѓ Гуракуќи с.ЖЕЛИ
НО                                    

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

53  Желино Централно Пашко Васа с. 
Групчин  

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

 23 Желино Подрачно Пашко Васа с. 
Добарц
е 

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

 24 Желино Подрачно Пашко Васа с. 
Копачин 
дол  

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

 25 Желино Подрачно Пашко Васа с. 
Церово 

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

54  Желино Централно Раметула Амети с. 
Чифлик  

Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение 
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 26 Желино Подрачно Раметула Амети с. 
Ларце 

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

55  Желино Централно Фан Ноли с. 
Требош  

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

 27 Желино Подрачно Фан Ноли с. 
Палати
ца 

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

 28 Желино Подрачно Хасан Тахсини с. 
Мерово 

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

56  Градско  Централно Даме Груев с. 
Градско 

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

57  Јегуновце Централно Шемшево с. 
Шемше
во 

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

 29 Јегуновце Подрачно Симче Настовски с. 
Јажинц
е 

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

58  Виница Централно Гоце Делчев Виница Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение 

59  Виница Централно Славчо 
Стојменски 

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

60  Кавадарци Централно Гоце Делчев Кавада
рци 

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

61  Кавадарци Централно Димката Ангелов 
Габерот 

с. 
Ваташа 

Не се дава согласност за реализирање 
на настава со физичко присуство за 
учениците од четврто до деветто 
одделение 
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62  Кавадарци Централно Димката Ангелов 
Габерот 

Кавада
рци 

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

63  Кавадарци Централно Страшо Пинџур Кавада
рци 

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

64  Кавадарци Централно Тоде Хаџи 
Тефков 

Кавада
рци 

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

65  Кавадарци Централно Тошо Велков 
Пепето 

Кавада
рци 

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

 1 Боговиње Подрачно 11 ОКТОМВРИ с. Ново 
Село 2 

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

1  Боговиње Централно Абдил Фрашери с. 
Богови
ње 

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

 

 
      

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 
населено 
место/ 
локација 

забелешка 

1 Кочани Музичко Ристо Јуруков Кочани 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.  
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2 Неготино Музичко Владимир 
Арсовски 

Неготино  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.  

3 Охрид Музичко МОУ Методи 
Патче 

Охрид 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 Пробиштип Централно Браќа 
Миладиновци 

паралелк
и за 
музичко 
образова
ние 

Се дава согласност за организирање 
настава со физичко присуство во 
паралелките за музичко образование 
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. Наставата по 
теоретските предмети, солфеж, 
хор,оркестар и хорско пеење да се 
организира на далечина. 

5 Струмица Музичко Боро Џони Струмица Се дава согласност за организирање 
настава со физичко присуство во 
паралелките за музичко образование 
од прво до деветто одделение, со 
подготвен план од училиштето само за 
индивидуална настава за избраниот 
инструмент, со согласност на 
родителот и со почитување на 
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заштитните епидемиолошки мерки 
пропишани во протоколот за настава 
со физичко присуство. Наставата по 
теоретските предмети, солфеж, 
хор,оркестар и хорско пеење да се 
организира на далечина. 

6 Кавадарци Музичко Лазо Мицев Рале Кавадарц
и 

Се дава согласност за организирање 
настава со физичко присуство во 
паралелките за музичко образование 
од прво до деветто одделение, со 
подготвен план од училиштето само за 
индивидуална настава за избраниот 
инструмент, со согласност на 
родителот и со почитување на 
заштитните епидемиолошки мерки 
пропишани во протоколот за настава 
со физичко присуство. Наставата по 
теоретските предмети, солфеж, 
хор,оркестар и хорско пеење да се 
организира на далечина. 

 

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

физичко присуство во наведеното државно основно училиште за ученици со посебни 

потреби: 

Реден 
број општина 

Државно 

училиште 
Училиште 

населено 

место/ 

локација 

забелешка 

1.  Ново Село Основно училиште 

за ученици со 

посебни потреби  

Климент 

Охридски 

Ново 

Село 

Се дава согласност за организирање 
настава со физичко присуство за 
ученици со посебни образовни 
потреби поради актуелната 
епидемиолошка состојба и постоење 
на ризик кај оваа вулнерабилна 
категорија на деца, наставата да се 
реализира со мал број на деца во 
различни смени со целосно 
почитување на епидемиолошките 
мерки во протоколите дадени од 
нивна страна и Протоколот за настава 
со физичко присуство, а 
интернатското сместување да ги 
опфати само своите ученици со 
масимално сместување до две деца 
во соба. 
 



38 
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] 

 

5. 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 
Училиште 

населено 

место/ 

локација 

забелешка 

1.  Скопје музичко Илија 

Николовски 

Луј-музичко 

училиште 

Скопје 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.  

 
 
 
 

6. 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 забелешка 

1 Берово ОСУ „Ацо Русковски“ 
не ги исполнува условите за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

2 Делчево 
СОУ „Методија Митевски 

Брицо“ 

не ги исполнува условите за 
реализирање настава со физичко 

присуство 
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3 Демир Хисар 
СОУ „Крсте Петков 

Мисирков“ 

не ги исполнува условите за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

4 Кичево ОСУ „Мирко Милески“ 
не ги исполнува условите за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

5 Кичево ОСУ „Дрита“ 
не ги исполнува условите за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

6 Кочани СОУ „Љупчо Сантов“ 
не ги исполнува условите за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

7 Кочани СОУ „Гошо  Викентиев“ 
не ги исполнува условите за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

8 Кратово СОУ „Митко Пенџуклиски“ 
не ги исполнува условите за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

9 
Крива 

Паланка 
СОУ „Ѓорче Петров“ 

не ги исполнува условите за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

10 Крушево 
СОУ „Наум Наумовски 

Борче“ 

не ги исполнува условите за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

11 Неготино СОУ „Св. Кирил и Методиј“ 
не ги исполнува условите за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

12 Пробиштип 
СОУ „Наум Наумовски 

Борче“ 

не ги исполнува условите за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

13 Ресен СОУ „Цар Самоил“ 
не ги исполнува условите за 

реализирање настава со физичко 
присуство 

14 
Свети 

Николе 
СОУ „Кочо Рацин“ 

не ги исполнува условите за 
реализирање настава со физичко 

присуство 

 
 
    

 

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


