
Податоци за училиштето Телефон ________________ Е-пошта _____________________

2

9

Општина

2. На кој/кои јазик/ци се изведува наставата

3. Број на паралелки 

a 1 2

      Паралелка е група ученици што истовремено и во иста просторија во текот на една година ги обучуваат еден наставник или 
повеќе наставници, сукцесивно. За паралелка не се смета група ученици што во рамките на една паралелка се формираат поради 
поефикасно изведување на наставата по одделни предмети.

Колона 1=збирот на колоните 2+3+4+5
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4. Ученици по одделенија

Вкупно

Ученици по одделенија

I - II III - IV

Податоци за 
едини-                        

цата што 
поднесува 
извештај 

Единствен матичен број на 
субјектот (ЕМБС) - училиштето 

Реден број на единицата во 
состав на деловниот субјект-
училиштето

12

Вид на училиштето

18

Улица и куќен број

Населено место

Образец  УОВП

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
ЗА ВОЗРАСНИ ЛИЦА

   Почеток на учебната 2022/2023 година - состојба 30.09.2022 година

Овој статистички извештај го пополнуваат основните училишта за возрасни и паралелките на основните училишта за
возрасни при други училишта.

      Статистичкиот извештај се пополнува во 2 примерока, од кои еден примерок училиштето задржува за себе, а 1 
примерок испраќа до регионалното одделение на Државниот завод за статистика од кое се добиени обрасците.

Деловен субјект - назив на 
училиштето1

   ученички

 вкупно

   Ученички

 Вкупно

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).

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, заштитени со 
Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели



Колона 1=збирот на колоните од 2-19

Колона 1 = 3 + 5 + 7 + 9

Колона 2 = 4 + 6 + 8 + 10

19 Вкупно

76

вкупно

      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.

      Директорот и помошникот на директорот, исто така, треба да се внесат во оваа табела.

8 9 10a 1 2 3 4 5

жени вкупно жени вкупно жени

Учениците се внесуваат во соодветната категорија на возраст, според тоа колку години ќе наполнат до крајот на календарската 
година (31.12.2022)

7. Наставници според видот на работниот однос

Вкупно  Жени

На неопределено време

со цело работно 
време

со пократко од 
целото работно 

време

со цело работно 
време

со пократко од 
целото работно 

време
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16
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вкупно

14
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09 Вкупно
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16 17
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40 и 
пове-

ќе
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29
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30-
34

35-3920 21 22 23 24 25 26 2818 19

07 Вкупно

08 Наставници

Во ред 8 се внесуваат само наставниците што предаваат странски јазици

6. Ученици според  возраста и полот

05 V - VI III

06 VII - VIII IV

a 1 2 3 4 5

5. Ученици според изучувањето странски јазици

Ученици што учат во училиштето 

Вкупно Англиски Француски Германски Руски

На определено време

вкупно жени

2



Ред 20 колона 1=збирот на податоците од ред 19 колона 5+9
Ред 21 колона 1=збирот на податоците од ред 19 колона 6+10

Потребно време за пополнување на извештајот мин.

          Образецот го пополнил        Директор на училиштето

(М.П.)

Податоците во ред 26 и 27, колона 1 треба да се = на податоците од ред 19 колона 1 и 2

Наставниците се внесуваат во соодветната категорија на возраст според тоа колку години ќе наполнат до крајот на календарската 
година (31.12.2022 година)

Ве молиме проверете дали прашалникот е правилно пополнет 

12

26 Вкупно

27 Жени

6 7 8 9 10 11a 1 2 3 4 5

45-49 50-54 55-59 60-64
65 и 

повеќе
Непоз-

нато

Податокот од ред 25, колона 2,  минус податокот од ред 24, колона  2,  треба да  е  еднаков на податокот во  ред  19, колона 2.

10. Наставници според возраста

Вкупно
До 25 

години
25-29 30-34 35-39 40-44

1)Да се внесе и раководниот кадар - Ако директорот или помошникот на директорот, освен раководната функција, предаваат или се стручни 
соработници, во табелата да се прикажат само еднаш, според тоа каде го поминуваат поголемиот дел од работното време.

24  Стручни соработници

25  Вкупно

Податокот од ред 25, колона 1, минус податокот од ред 24, колона 1, треба да е еднаков на податокот во ред 19, колона 1.

22  Со цел фонд на часови

23
 Со нецел фонд на 
часови

6 7 8 9 10a 1 2 3 4 5

средна друга

вкупно жени вкупно жени вкупно жени вкупно жени

21 Жени

Во оваа табела се внесуваат наставниците што немаат цел фонд на часови во ова училиште. Наставниците се внесуваат во 
соодветните колони, во зависност од бројот на одржаните часови. На пример, бројот на наставници што имаат 1, 2 или 3 часа, се 
внесува во ред 20, колона 2 ( и ред 21, колона 2 во зависност од полот).

9. Наставници и стручни соработници според степенот на стручна подготовка и според фондот на часови

Вкупно1) жени

Стручна подготовка

висока виша

15 16

20 Вкупно

7 8 9 10 11 12

15 1611 12 13 14

13 14

со 17 
часа

a 1 2 3 4 5 6

9 10

8. Наставници со пократко од целото  работно време

Наставници според фондот на часови

вкупно
(2-16)

до 3 
часа

4 5 6 7 8

3
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