
         Врз основа на член ХХ став ХХ од Статутот на Општинското 

Основно Училиште „Раде Кратовче“ Кочани, Училишниот одбор на ООУ 

„Раде Кратовче“ – Кочани на својата седница одржана на ден 17.06.2020 

година  донесе: 

 
 

Д Е Л О В Н И К  

За работа на Училишниот одбор при ООУ „Раде Кратовче“ – Кочани 

 

1.  ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член  1 

Co овој деловник се утврдува начинот, постапката и работата на Училишниот 

одбор на ООУ „Раде Кратовче“ Кочани. Училишниот одбор е орган на управување на 

основното училиште. 

 

Член  2 

Одредбите од овој деловник за работа на седниците ќе го применуваат 

членовите на училишниот одбор и сите други присутни лица. 

 

Член 3 

Работите од својот делокруг Училишниот одбор ги врши на седници. Седниците 

на Училишниот одбор се одржуваат по потреба и согласно изгласаниот годишен план 

за работа и тоа по можност надвор од работното време. 

 

Член 4 

На седницата на училшшшот одбор покрај членовите на училипшиот одбор 

присуствуваат и други лица односно: вработени, родители, ученици и други можат да 

присуствуваат на седницата, кога се одлучува по поднесените приговори поврзани со 

остварувањето на нивните права. Лица кои не се членови на Училишниот одбор можат 

да присуствуваат на седницата само по покана или по одобрување од страна на 

претседателот на Училишниот одбор и се без право на глас. Директорот присуствува 

на седница доколку има потреба за негово присуство по покана на Претседателот без 

право на глас  

 



Член 5 

Претставниците на јавните гласила и другите средства за јавно информирање 

можат да присуствуваат на седниците на училишниот одбор и да ја известуваат 

јавноста за одредени прашања од неговата работа, а кои би биле од интерес на 

училиштето. 

 

Член 6 

Училишниот одбор го претставува претседателот, при негово отсуство неговиот 

заменик. 
 

2.  КОНСТИТУИРАЊЕ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР 

 

Член 7 

Училишниот одбор е составен од седум члена и тоа: тројца претставници од 

наставниците, стручните соработници и воспитувачи во училиштето, тројца 

претставници од родителите на учениците и еден претставник од основачот. 

 
Член 8 

(1) Претставникот на основачот го избира и разрешува Советот на 

општината, претставници на родителите на учениците ги именува и разрешува 

Советот на родителите, со непосредно и тајно гласање.  

(2) Преставниците на родителите на учениците и претставникот од 

основачот не може да бидат именувани, односно избрани од редот на вработените во 

училиштето. 
 

Член 9 

(1) Претставниците на наставниците, стручните соработници и 

воспитувачите, ги избира и разрешува Наставничкиот совет на училиштето, со 

непосредно и тајно гласање. 

(2) Наставничкиот совет изборот на претставниците од ставот (1) на овој 

член, го врши врз основа на листа на предлог кандидати. 

(3) До Наставничкиот совет листа на предлог кандидати треба да 

достават: Советот на одделенски наставници, Советот на предметни 

наставници и стручните активи на наставниците. 

 



Член10 

(1) Наставничкиот совет избира по еден претставник од секоја листа на 

предлог кандидати. 

(2) За избран кандидат од листата на предлог кандидати ќе се смета 

кандидатот кој добил најмногу гласови од вкупниот број на членови на 

Наставничкиот совет. 

(3) Ако на листата на предлог кандидати има предложено само еден 

кандидат истиот се смета за избран доколку за него гласаат мнозинство од 

вкупниот број членови на Наставничкиот совет. 

 

Член 11  

(1) Мандатот на членовите на училишниот одбор е три години, а мандатот 

на претставниците од родителите е за период до завршување на основното 

образование на нивното дете, но не подолго од три години. 

(2) Мандатот на член на Училишниот одбор престанува во следниве 

случаи: 

по негово барање; 

 со престанок на работен однос во училиштето (за претставник од 

наставниците); 

 со престанок на статусот ученик (за претставник од родителите) и 

 ако е осуден на казна затвор. 

(3) Мандатот на член на Училишен одбор треба да биде отповикан ако 

неоправдано отсуствува од три последователни седници на Училишниот одбор. 

(4) Постапката за избор на член на Училишен одбор започнува 30 дена 

пред истекот на мандатот на претходниот член. 

Конститутивна седница на училишниот одбор свикува и до изборот на 

претседател на Училишниот одбор раководи најстариот член на училишниот 

одбор. 

 

Член12 

(1) Училишниот одбор од редот на своите членови избира претседател и 

заменик претседател.  

(2) За претседател на Училишниот одбор е избран кандидатот кој 



добил најмногу гласови од вкупниот број на членови на Училишниот одбор. 

 

3. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ 

 

Член 13 

Членот на Училишниот одбор е должен да присуствува на секоја седница. 

Членот на Училишниот одбор може да изостане од седницата само од 

оправдани причини, а за оправданоста за недоаѓање на седицата и за 

евентуалното отсуство, е должен благовремено да го извести претседателот 

или заменик претседателот на Училишниот одбор. 

Членот на Училишниот одбор може да изостане од седницата само од 

оправдани причини. 

Доколку член на Училишниот одбор без најавено оправдано отсуство не 

дојде на три последователни седници автоматски се отповикува, односно, 

Училишниот одбор на предлог на претседателот покренува барање до органот 

кој го избрал за негово разрешување и именување на друг член. 

 

Член 14      

Членот на Училишниот одбор е должен активно да ја врши својата 

функција, да се подготвува за седницата, јавно, јасно и определено да го 

изнесува своето мислење, ставовите и предлозите од органот кој го 

избрал-именувал за член во Училишниот одбор,како и да гласа по одредени 

ставови, заклучоци, акти и одлуките ќе  

ги донесува Училишниот одбор во својата работа. На седницата членот на 

Училишниот одбор особено е должен јасно, јавно и определено да го застапува 

своето мислење во врска со прашањата кои се на дневен ред на седницата. 

Членот на Училишниот одбор има право да предложи точка за дневен ред 

на седницата, пред утврдување на истиот. 

Една третина од членовите на Училишниот одбор имаат право во писмена 

форма и образложение да бараат да се одржи седница. 

 

Член 15 

Членот на Училишниот одбор има право да бара од надлежните служби 

во училиштето, потребни објаснувања, појаснувања, информации и материјали 



во врска со работата на Училишниот одбор. 

Надлежните служби, односно работникот на раководното работно место 

се должни да одговорат на бараните, поставени прашања на истата седница, а 

ако тоа не е можно должни се да одговорат и да ги достават бараните 

објаснувања, појаснувања, инфирмации и материјали во врска со работата на 

Училишниот одбор на првата седница. 

Диоректорот е должен да ги обезбеди поставените барања - појаснувања 

или материјали. 

 

Член 16 

Членот на Училишниот одбор има право на седницата да зборува за 

прашања што се на дневен ред на седницата. 

Членот на Училишниот одбор има право да учествува во претресувањето 

на предлогот на одлуките и по други прашања кои се на дневен ред со право да 

предлага одлуки и мерки од надлежност на Училишниот одбор. 

 

Член 17 

Членот на Училишниот одбор има право да гласа за предлогот на 

одлуката на седницата „за“ или „против“. 

Членот на Училишниот одбор може да се воздржи од гласање. 

 

Член 18 

Членот на Училипшиот одбор нема право да гласа за предлогот на 

одлуката во следните случаеви: 

1. ако се одлучува за негови права, обврски и должности (освен кога се 

работи за постапка кога треба да го оствари своето право да биде 

биран-избран)  

2. ако се одлучува за права и должности на работник кого членот го 

застапува по односниот предмет. 

 

4. ОДРЖУВАЊЕ РЕД НА СЕДНИЦАТА 

 

Член 19 

Членот на Училишниот одбор е должен да се придржува кон пропишаниот 



ред на седницата, при што за повреда на пропишаниот ред на седницата на 

членот можат да му се изречат мерки. 

 

Член 20 

За повреда на пропишаниот ред на седницата на членовите или 

присутните лица можат да им се изречат следните мерки:  

 опомена 

 одземање на право на збор  

 оддалечување од седницата 

Изречените мерки на членот за повредата на редот на седницата се 

внесуваат во записникот на седницата. 

 

Член 21 

Опомената се изрекува на лица кои со својот однос или дискусија го 

нарушуваат редот. Опомената ја изрекува претседателот. 

 

Член 22 

Одземање право на збор при дискусија се изрекува од страна на 

претседателот ако членот или лицето со својата дискусија го нарушува 

пропишаниот ред, а претходно на истата седница му е изречена мерка опомена. 

Оддалечувањето од седницата го изрекува Училишниот одбор кое 

записнички се нотира и ќе му се изрече на присутното лице - членот на одборот 

 ако не се постапи по налогот на претседателот кој му ја изрекол мерката 

оддземање на збор или 

 кое на друг или груб начин ја попречува или нарушува работата на 

седницата. 

  

5. ПОДГОТВУВАЊЕ НА СЕДНИЦИТЕ 

Закажување,одлагање,прекинување и заклучување на седницата 

 

Член 23 

Co Училишниот одбор раководи претседателот на Училишниот одбор, кој 

ги свикува седниците на одборот по своја иницијатива или по предлог. 



Претседателот на Училишниот одбор е должен да свика седница по 

барање од најмалку 1/3 (една третина) од членовите на одборот, односно по 

образложено барање од најмалку 3-ца /тројца/ негови членови, како и по барање 

и иницијатива на раководниот орган на училиштето - директорот. 

Седницата на Училишниот одбор се свикува по правило со писмена 

покана, a пo исклучок на друг начин и телефонски се повикуваат членови на 

одборот. 

Писмената покана содржи: 

 време и место на одржување 

 предог на дневен ред 

 евентуален материјал и други лица кои треба на седницата да се 

повикаат.  

Материјалот за седницата се доставува по правило заедно со поканата. 

Седницата се закажува најмалку 3-ри (три) дена пред нејзиното одржување. По 

можност вон работното време или во време за кое е донесено одлука на седница 

на Училишниот одбор. 

Во итни случаеви седницата може да се закаже по телефонски или усмен 

пат. 

 

Член 24 

Училишниот одбор го утврдува дневниот ред на седницата на предлог на 

претседателот. 

Членот на одборот може да предложи на седницата определено прашање 

да биде ставено на дневен ред, пред утврдување на дневниот ред, при што е 

должен да ја образложи потребата од неговото итно решавање (итноста) за кое 

што одборот одлучува. 

 

Член 25 

Целокупниот материјал кој се однесува на седницата го изготвува 

секретар - администраторот односно донесените одлуки, заклучоци, решенија и 

записникот од седницата. 

 

6. ПОЧЕТОК И ТЕК НА СЕДНИЦИТЕ 



 

Член 26 

Пред преминување на разгледување на дневниот ред на седницата, 

Училишниот одбор одлучува за оправданоста од изостанување на своите 

членови од изминатата седница. 

За оправданоста на изостанувањето на своите членови Училишниот 

одбор одлучува по предлог на претседателот. 

 

Член 27 

Co седницата на Училишниот одбор претседава претседателот, а во 

случај на негово отсуство - спреченост, неговиот заменик. Претседателот ја 

отвора седницата и утврдува дали на седницата присуствуваат мнозинство на 

членови најмалку 4 (четири) од вкупниот број 7 (седум) членови на Училишниот 

одбор, за полноважно одлучување, 

Пред преминување на претрес и разгледување на дневниот ред на 

седницата, Училишниот одбор го усвојува Записникот од претходната седница, 

со или без забелешки по истиот и со измените и забелешките го усвојува. 

 

Член 28 

По предлог - одлуката и другите материјали и точки од дневниот ред се 

одлучува со гласање. 

При одлучувањето прво се гласа за предлозите дадени во материјалите 

за седницата,а потоа за предлозите дадени на самата седница и тоа по оној 

редослед по кои се дадени. 

 

Член 29 

Гласањето е јавно, доколку не е поинаку пропишано со закон или пак 

доколку поинаку не одлучи Училишниот одбор.  

Јавното гласање се врши со кревање на рака. 

Гласањето може да се врши и со поименична прозивка по азбучен 

редослед на презимето на членот и изричното изјаснување на членовите, при 

што прво се изјаснува претседателот на Училишниот одбор а потоа останатите 

членови. Тајното гласање се врши по пат на гласачки ливчиња, со претходно 

обезбедување на услови за таквото гласање, со формирање на комисија од 



3-ри(три) члена на начин што членовите се изјаснуваат „за“ или „против“ 

предлогот на одлуката. По завршувањето на јавното односно тајното гласање, 

претседателот го утврдува резултатот од гласањето и истиот го соопштува на 

членовите со што се озваничува дали одредената одлука - акт за кој се гласало е 

донесен или не. 

 

Член 30 

Одлуката - актот е донесен од страна на Училишниот одбор ако за неа 

гласале мнозинството, односно повеќе од половината 4 (четири)  гласови - 

членови од вкупниот број 7 (седум) членови на Училишниот одбор. Директорот 

обезбедува извршување на одлуките, мислењета, решенијата, препораките, 

заклучоците на Училишниот одбор. 

 

Член 31 

Закажаната седница на Училишниот одбор се одложува кога ќе настанат 

причини кои го оневозможуваат одржувањето на седницата во закажаното 

време и ден. 

Закажаната седница на Училишниот одбор се одложува и кога по 

отварањето на седницата претседателот ќе утврди и констатира дека на истата 

не присуствуваат доволен односно мнозинството, односно повеќе од 

половината 4 (четири). Седницата на Училишниот одбор ја одложува 

предлагачот што ја свикал односно претседателот на одборот. 

 

Член 32 

Седницата на Училишниот одбор се прекинува во следните случаеви:  

 поради одмор во текот на седницата 

 кога во текот на седницата ќе се констатира дека бројот на присутните 

членови се намалил под половината 4 (четири) члена од вкупниот број 7 

членови на Училишниот одбор за полноправно одлучување 

 кога ќе дојде до потешко нарушување на пропишаниот ред за работа во 

теркот на седницата, а председателот не е во можност да го воспостави 

истиот  

 кога поради долго траење на седницата се констатира дека истата не 



може да заврши истиот ден. 

Седницата на Училишниот одбор ја прекинува Председателот. 

 

Член 33 

Продолжување на прекинатата седница го закажува претседателот на 

одборот најмногу во рок од 3 (три) дена по прекинот. 

За одржувањето на седниците на Училишниот одбор се води записник по 

службена должност од страна на секретарот на училиштето или овластено лице 

по службена должност во одредени ситуации по предходно известување на 

претседателот. 

Записникот може да го води и со стенограми или по пат на аудио-визуелни 

средства, после кој се изготвува писмен - печатен записник кој го оверува 

председателот и записничарот по негово усвојување. 

 

Член 34 

По завршениот претрес - исцрпување и по одлучувањето по сите точки - 

прашања од дневниот ред, Председателот објавува дека седницата на 

Училишниот одбор е заклучена - завршена.  

Заклучената - завршената седница на Училишниот одбор не може да 

продолжи. 

 

7. АКТИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР 

 

Училишниот одбор донесува Деловник за работа, одлуки, решенија, 

заклучоци, предлози, препораки и други одлуки предвидени со Статутот на ООУ 

„Раде Кратовче“ – Кочани и согласно законот. 

 

Член 35 

(1) Училишниот одбор ги врши следниве работи: 

донесува статут на основното училиште; 

предлага годишна програма за работа и извештај за работата на основното 

училиште до советот на општината; 

донесува програма за развој на училиштето; 

донесува програма за воведување на повисоки стандарди и други програми; 



предлага финансиски план до основачот; 

предлага завршна сметка до основачот; 

објавува јавен оглас за избор на директор на основно училиште; 

врши интервју со кандидатите за директор; 

-предлага на градоначалникот еден, односно двајца кандидати од пријавените 

кандидати на објавениот јавен оглас за избор на директор; 

-дава мислење до директорот за избор на наставниците, стручните соработници 

и воспитувачите; 

-поднесува предлог до директорот за престанок на работниот однос на 

вработените во училиштето; 

-одлучува по приговорите и жалбите на вработените во основното училиште; 

-одлучува по жалбите на ученици, родители, односно старатели на ученици и 

-избира свои постојани и повремени комисии, ги именува и разрешува нивните 

членови, го утврдува нивниот делокруг на работење. 

(2) Надлежностите наведени во ставот (1) на овој член Училишниот одбор 

ги врши во согласност со Деловникот за работа на Училишниот одбор. 

 

Член 36 

Co решенија се одлучува за: 

 распишување на јавен оглас за директор на училиштето  

 по приговори и жалби на учениците, родителите односно старателите на 

учениците, приговори и жалби од вработените по одредени прашања 

Co заклучоци и препораки и мислења се одлучува за:  

 именување и разрешување на директорот на училиштето,  

 за избор на наставниците, стручните соработници и воспитувачите и 

други прашања 

 

 

8. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР 

 

Член 37 

Одлуките, мислењата, препораките, заклучоците, решенијата на 

Училишниот одбор се истакнуваат на огласната табла на училиштето, односно 



се доставуваат до вработените кога тоа е потребно и до другите заинтересирани 

лица како и до органите и телата предвидени со Статутот на училиштето и 

законот. 

Училишниот одбор е должен еднаш годишно да поднесува извештај за 

својата работа пред вработените во училиштето како и севкупен извештај за 

работа за времетраење на својот мандат пред конституирањето на новиот 

Училишен Одбор. 

 

9. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 38 

Прашањата кои не се опфатени со овој Деловник, a се регулирани со 

други акти на училиштето и законот, ќе се решаваат на начин и во постапка како 

што е предвидено со истите или како што се регулирани со закон и другите 

позитивни законски прописи. Измени и дополнување на Деловникот се вршат на 

начин, постапка како што е предвидено за неговото донесување. 

Овој Деловник стапува во сила со денот на неговото донесување од 

страна на Училишниот одбор, со што престанува да важи Деловникот за работа 

на Основното Училиште „Раде Кратовче“ дел бр. 01-41/1 од 18.01.2011 година. 

 

17.06.2020 година                                                

Претседател на Училишен одбор 

          

 Марија Филипова 

          

 -------------------------- 

 

 


