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Ред. 
бр. 

Ред. 
бр. 
ЦУ 

Ред. 
бр. 
ПУ 

Општина Училиште 
Централно/ 

подрачно 

Населено 
место/ 

локација 
ОДЛУКА  

1   

1 

Врапчиште Врапчиште Подрачно Галате 

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

2   

2 

Врапчиште 
Наим 

Фрашери Подрачно Калиште 

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

3   

3 

Врапчиште 
Наим 

Фрашери Подрачно Ѓурѓевиште 

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

4   

4 

Врапчиште 
Наим 

Фрашери Подрачно Ломнице 

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

5   

5 

Врапчиште Сали Лиси Подрачно Топлица 

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

6   

6 

Дебар  Пенестија Подрачно Џепиште 

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

7 

1   

Кичево Милто Гура Централно Стрелци 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од  четврто и 
петто одделение 
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8   

7 Петровец Кочо Рацин Подрачно Катланово 

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

9 

2   

Прилеп 
Страшо 
Пинџур  Централно 

с.Мало 
Коњари                             

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

10 

  8 

Сопиште 
Драга 

Стојановска Подрачно Сопиште 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение, согласно 
анкета на родителите 

11 

  9 

Сопиште 
Драга 

Стојановска Подрачно Св.Петка 

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

12 

  10 

Сопиште 
Драга 

Стојановска Подрачно Чифлик  

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

13   

11 

Чешиново-
Облешево 

Страшо 
Пинџур  Подрачно Чешиново 

Се дава согласност за 
реализирање на настава со 
физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение, 
согласно анкетата на 
родителите. 
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1 1   Арачиново 
Бајрам 

Шабани Централно Грушино 

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

2 

  1 

Берово 
Дедо Иљо 

Мелешевски Подрачно Двориште 

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

3 2 

  

Врапчиште Врапчиште Централно Врапчиште 

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

4 3 

  

Врапчиште 
Мехмед 
Дерала Централно Градец 

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

5   

2 

Врапчиште 
Наим 

Фрашери Подрачно Сенокос 

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

6 4 

  

Врапчиште Сали Лиси Централно Добри дол 

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

7 5 

  

Дебар  Пенестија Централно Дебар 

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

8 6 

  

Дебар  
Ристе 

Ристески Централно 
Долно 

Косоврасти 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава 
со физичко присуство за 
учениците од четврто до 
девето одделение. 
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9   

3 

Дебар  
Ристе 

Ристески Подрачно 
Горно  

Косоврасти 

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

10   

4 

Дебар  
Ристе 

Ристески Подрачно Могорче 

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

11 

7   Желино 
Ибрахим 

Темо 
Централно с.Стримница                                  

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

12 

8   Желино 
Луиѓ 

Гуракуќи 
Централно с.ЖЕЛИНО                                    

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

13 

9   Желино Пашко Васа Централно с. Групчин  

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

14 

  5 Желино Пашко Васа Подрачно с. Добарце 

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

15 

  6 Желино Пашко Васа Подрачно с. Копачин дол  

Не се дава согласност за 
реализирање на настава 
со физичко присуство за 
учениците од четврто до 
деветто одделение 
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16 

10   Желино 
Раметула 

Амети 
Централно с. Чифлик  

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

17 

  7 Желино 
Раметула 

Амети 
Подрачно с. Ларце 

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

18 

11   Желино Фан Ноли Централно с. Требош  

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

19 

  8 Желино Фан Ноли Подрачно с. Палатица 

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

20 

  9 Желино 
Хасан 

Тахсини 
Подрачно с. Мерово 

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

21 12 

  

Јегуновце Шемшево Централно Шемшево 

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

22 13 

  

Македонска 
Каменица 

Кирил и 
Методиј Централно Мак.Каменица 

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

23 

  10 Неготино 
Страшо 
Пинџур  

Подрачно с. Криволак 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава 
со физичко присуство за 
учениците од четврто и 
петто одделение. 
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24   

11 Петровец Кочо Рацин Подрачно ПУ Огњанци 

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

25 

  12 
Центар 
Жупа 

Мустафа К. 
Ататурк Подрачно с.Броштица 

Не се дава согласност за 
реализирање на настава 
со физичко присуство за 
учениците од шесто до 
деветто одделение 
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1 Штип 
Сергеј 

Михајлов 
Музичко Штип 

Се дава согласност за 
организирање настава со физичко 
присуство на учениците од прво до 
девето оддленеие, со подготвен 
план од училиштетео само за 
индивидуална настава за избран 
инструмент, со согласност на 
родителот и со почитување на 
заштитните епидемиолошки 
мерки пропишани во протоколот 
за настава со физичко присуство. 
Не се дава согласност за настава со 
физичко присуство за учениците 
по теоретските предмети солфеж, 
хор, оркестар и хорско пеење. 
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