
Образец УОП

ГОДИШЕН СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
- почеток на учебна година за периодот од 1 септември 2022 до 31 август 2023 -

Овој статистички извештај го пополнуваат основните училишта со или без подрачни училишта (единици 
во состав), посебни паралелки при основните училишта, како и посебните училишта.

За секое подрачно училиште треба да има пополнето посебен образец.

Ако во состав на училиштето постојат паралелки за возрасни, тогаш за нив се пополнува образец УОВП, 
односно тие податоци не се внесуваат во овој образец.

Податоците кои се внесуваат во овој образец треба да бидат со состојба 30.09. во учебната година.

Ве молиме детално прочитајте го УПАТСТВОТО како и ОБЈАСНУВАЊАТА пред табелите.

Идентификациски податоци за основното училиште

1 Деловен субјект-назив

2 Единствен матичен број на субјектот - ЕМБС

3 Реден број на единицата во состав (локална единица)

4 Општина-шифра

5 Општина-назив

6 Населено место-шифра

7 Населено место-назив

8 Улица-шифра 

9 Улица-назив 

10 Куќен број

11 Додаток 

12 Влез

13 Стан

14 Телефон

15 Е-пошта

Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен 
весник на РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 

27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија бр.31/20) и Програмата за статистички 

истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник 
на Република Македонија" бр.22/18, 224/18 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија„ бр.18/20 и 300/20).
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Податоци за училиштето
1. Дополнителни податоци за училиштето

1) На реден број 2 одговараат само централните училишта (во подрачно училиште се вбројува и 
специјалната паралелка) 

2) На реден број 6 одговараат само специјалните училишта и специјалните паралелки во рамките на 
редовните училишта

1 Организациски облик на училиштето
1 -самостојно
2 -централно
3 -подрачно

2 Број на подрачни училишта

3 Вид на училиште
11 -за редовни основни училишта
12 -за специјални (посебни) училишта
13 -специјална паралелка во рамките на редовното основно училиште

4 Развиеност на училиштето
5 -петтоодделенско
9 -деветтоодделенско

5 На кој/кои јазик/ци се изведува 
наставата

чисти
01 -македонски јазик
02 -српски јазик
03 -албански јазик
04 -турски јазик
двојазични
05 -македонски-српски јазик
06 -македонски - албански јазик
07 -македонски -турски јазик
08 -албански - турски јазик
09 -српски - албански
тријазични
10 -македонски-албански-турски јазик
11 -српски-албански-турски јазик
12 -македонски-српски-албански јазик
четиријазични
13 -македонски-српски-албански-турски јазик

6 Вид на училиштето според 
попреченоста на учениците

1 -за деца попречени во менталниот развој
2 -за слепи деца
3 -за глуви и наглуви деца
4 -за воспитно запуштени деца
5 -за телесно инвалидни деца
6 -за деца со оштетен слух и говор
0 -за редовни основни училишта

3. Kомбинирани паралелки по одделенија

1 Вкупно

2 I - III

3 IV - VI

4 VII - IX

5 Комбинирани

2. Број на некомбинирани 
паралелки по одделенија

1 Вкупно
2 I
3 II
4 III
5 IV
6 V
7 VI
8 VII
9 VIII

10 IX
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4. Вкупен број на паралелки

Вкупниот број на паралелки во училиштето го сочинува збирот од комбинираните и некомбинираните 
паралелки _________________________________________

Податоци за учениците

5. Број на ученици според возраста, одделенијата и полот

Учениците се внесуваат во соодветната категорија на возраст според тоа колку години ќе наполнат до крајот 
на календарската година (31.12.)

Вкупно Со 5 
год. 6 год. 7 год. 8 год. 9 год. 10 год. 11 год. 12 год. 13 год. 14 год. 15 год. 16 год.

17 и 
повеќе 

год.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Вкупно

вкупно

2 ученички

3
I одд

вкупно

4 ученички

5
II одд

вкупно

6 ученички

7
III одд

вкупно

8 ученички

9
IV одд

вкупно

10 ученички

11
V одд

вкупно

12 ученички

13
VI одд

вкупно

14 ученички

15
VII одд

вкупно

16 ученички

17
VIII одд

вкупно

18 ученички

19
IX одд

вкупно

20 ученички

6. Број на повторувачи по пол и по одделенија

Вкупно Ученички
1 2

1 Вкупно

2 VII одд.

3 VIII одд.

4 IX одд.
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7. Број на ученици според учењето на странски јазици

Вкупно I одд. II одд. III одд. IV одд. V одд. VI одд. VII одд. VIII одд. IX одд.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Вкупно

прв јазик

2 втор јазик

3 Англиски 
јазик

прв јазик

4 втор јазик

5 Француски 
јазик

прв јазик

6 втор јазик

7 Германски 
јазик

прв јазик

8 втор јазик

9
Руски јазик

прв јазик

10 втор јазик

11
Друг јазик

прв јазик

12 втор јазик

8. Број на ученици на кои им е обезбеден бесплатен превоз до училиштето

1 I -V одделение

2 VI - IX одделение

Податоци за наставниците

9. Наставници според странскиот јазик кој го предаваат

Во табелата се прикажуваат сите наставници што предаваат одреден странски јазик, без оглед на тоа дали е 
прв или втор странски јазик

1 Вкупно

2 Англиски јазик

3 Француски јазик

4 Германски јазик

5 Руски јазик

6 Друг јазик
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Вкупно
Наставници 

за прво 
одделение

Наставници 
за одделенска 

настава

Наставници 
за предметна 

настава
1 2 3 4

1
Вкупно

вкупно

2 жени

3 На неопределено време - со полно  
работно време

вкупно

4 жени

5 На неопределено време - со 
пократко од полното работно време

вкупно

6 жени

7 На определено време - со полно 
работно време

вкупно

8 жени

9 На определено време - со пократко 
од полното работно време

вкупно

10 жени

10. Наставници според видот на работниот однос

Наставник што предава во повеќе од едно училиште треба да се прикаже во секое училиште во кое работи, 
според видот на работниот однос што го засновал во соодветното училиште. Наставниците што работат 
во дневен престој треба да се прикажат во оваа табела (наставници за одделенска настава). Директорот и 
помошникот на директорот, исто така, треба да се внесат во оваа табела, распoредени во колоната „Наставници 
за одделенска настава“ или во колоната „Наставници за предметна настава“, во зависност од нивниот степен 
на образование. Наставници за прво одделение се наставниците што предаваат во I одделение според новата 
програма (деветтолетка).

11. Број на наставници со пократко од полното работно време
Во оваа табела се внесуваат сите наставници кои немаат полн фонд на часови во училиштето. Бројот на 
наставниците се внесува во соодветниот ред во зависност од бројот на одржаните часови.

Вкупно Жени
1 2

1 Вкупно

2 До 3 часа

3 4 часа

4 5 часа

5 6 часа

6 7 часа

7 8 часа

8 9 часа

9 10 часа

10 11 часа

11 12 часа

12 13 часа

13 14 часа

14 15 часа

15 16 часа

16 17 часа
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13. Стручни соработници според степенот на стручната подготовка

Вкупно Жени
1 2

1 Вкупно

2 Висока стручна подготовка

3 Виша стручна подготовка

4 Средна стручна подготовка

5 Друга стручна подготовка

Вкупно Со полн фонд на 
часови

Со неполн фонд на 
часови

1 2 3

1
Вкупно

вкупно

2 жени

3
Висока стручна подготовка

вкупно

4 жени

5
Виша стручна подготовка

вкупно

6 жени

7
Средна стручна подготовка

вкупно

8 жени

9
Друга стручна подготовка

вкупно

10 жени

12. Наставници според фондот на часови, степенот на стручната подготовка и полот

Раководниот кадар според стручната подготовка да се прикаже само еднаш во оваа или во табелата за стручни 
соработници во  зависност од тоа каде го поминуваат поголемиот дел од работното време.
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14. Наставници според видот на наставата, полот и возраста

Наставниците се внесуваат во соодветната категорија на возраст според тоа колку години ќе наполнат до крајот 
на календарската година (31.12.)

Вкупно Наставници за прво 
одделение

Наставници за 
одделенска настава

Наставници за 
предметна настава

вкупно жени вкупно жени вкупно жени вкупно жени

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Вкупно

2 До 25 години

3 26-29 години

4 30-34 години

5 35-39 години

6 40-44 години

7 45-49 години

8 50-54 години

9 55-59 години

10 60-64 години

11 65 и повеќе години

12 Непознато
 

Поднесол: ___________________________________________________________

Одобрил: ____________________________________________________________

Потрошено време (часови и минути):___________:__________


