
КУЌЕН РЕД ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УЧИЛИШEН ПРОСТОР  

 

ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРОСТОРОТ  

 

1. Корисникот - правни и физички лица (во натамошниот текст: корисникот)  го 

користи просторот согласно со одредбите од Правилникот за користење на 

училишен простор ( во понатамошниот текст:Правилникот) - училниците и 

административно-деловниот простор – аула приземје и аула кат (во натамошниот 

текст : Училишниот  простор)   

2. Корисникот може го користи просторот доколку имаат склучено договор за 

користење и постапено по обврските превземени во истиот по основ “начин на 

плаќање” односно доколку уредно имаат платено надоместок за користење. 

3. Корисниците со потпишување на договорот за користење потврдуваат дека се 

запознати со Правилникот за користење на училишен простор и со Куќниот ред за 

користење на училишен простор и дека ќе постапува согласно истите. 

4. Корисникот има право да го користи просторот, што е предмет на договорот за 

користење, во точно утврдените (барани) термини и само за извршување на 

дејностите за коишто е регистриран согласно намената на истите. 

5. Училишниот  простор се користи исклучиво според утврден распоред (договорен 

термин) и се користи по 1 (еден) час. 

6. Корисникот не може просторот да му го даде на користење на друг или според 

некој друг основ да му го предаде на употреба. 

7. Училишниот простор се дава на користење по завршување на наставата односно 

од 15.00 часот до 23.00 часот, со тоа што употребата на просторот нема да влијае: 

- на безбедноста на учениците, како и врз лицата што ќе го користат училишниот 
простор,  
- на текот и квалитетот на воспитно- образовниот процес, 
- намената за која се користи просторот да не предизвикува негово оштетување. 
 

8. Корисниците за време на користење на Училишниот  простор должни се да се 

однесуваат коректно и одговорно, и истиот  да го чуваат со внимание на добри 

домаќини и да спречат настанување на било каква штета од страна на било кое 

лице за време на користењето на просторот, и по завршување на своите 

активности да го остават просторот во уредна состојба. 

9. Во училишниот простор е забрането: 

 

- секое однесување кое ја попречува активноста во користениот простор  

- секое непримерно однесување кое го нарушува мирот и Куќниот ред . 
- забрането е внесување на алкохолни пијалоци, храна, наркотични средства и 

оружје. 
- забрането е користење на училишниот простор во алкохолизирана состојба. 

- забрането е пушење во училишниот простор 



- забрането е фрлање на отпад. 

10. Лицето кое се грижи за безбедноста на објектот - чуварот на училиштето е должен: 
- да врши контрола на користењето на училишниот простор и опремата, со тоа 

што на почетокот и на крајот на секој термин должен е да го прегледа 
просторот и инвентарот и записнички да ги утврди евентуалните дефекти, 
недостатоци, оштетувања и слично; 

- да врши контрола на редот и дисциплината во училишниот простор односно да 
врши контрола дали корисниците се придржуваат на правилата на однесување 
утврдени со Куќниот ред; 

- да спречи користење на училишниот простор за активности за кои не се 
наменети; 

- да спречи оштетување, уништување на опремата и имотот во училишниот 
простор од страна на корисниците; 

- во случај на потреба ги известуваат надлежните органи на МВР (192), 
противпожарна бригада (193, службата за пружање на итна медицинска помош 
(Брза помош 194);  

- ги отстрани лицата од училишниот простор кои не се придржуваат на Куќниот 
ред, кои прават неред или се под влијание на алкохол. Доколку не го напуштат 
објектот или и понатаму го прекршуваат Куќниот ред, лицето кое се грижи за 
безбедноста на објектот - чуварот на училиштето должен е да повика полиција. 

11. Корисниците можат да ги извршуваат своите активности во училишниот простор 

под услов: 

- со своето однесување да не ги загрозуваат или повредуваат другите 

корисници; 

- да ги спроведуваат своите активности во согласност со Куќниот ред, со 

условите кои постојат во училишниот простор, како и во согласност со бројот на 

корисниците кои го користат објектот; 

- да ги почитуваат упатствата на лицето кое се грижи за безбедноста на објектот 

- чуварот на училиштето; 

- да не оставаат во училишниот простор предмети кои можат да ја попречуваат 

или загрозат безбедноста на другите корисници; 

- да не го користат училишниот простор доколку се под  дејство на алкохол; 

- да ги почитуваат и да се придржуваат на правилата на однесување утврдени 

во Куќниот ред за користење на училишниот простор. 

12. Секое недолично однесување за време на користењето на училишниот простор, 

како и секое намерно уништување на инвентарот и опремата, на ѕидните и 

подните површини во користениот простор, ќе се санкционира со отстранување на 

корисникот од училишниот простор, како и со целосен  надомест на сите настанати 

штети во користениот простор од страна на корисникот. 

13. Со опрема поставена во училишниот простор треба да се ракува внимателно, со 

задолжителен надзор на наставникот или тренерот кој во име на корисникот ја 

спроведува соодветната активност - предмет на склучениот договор. 

14. Корисниците за време на користење на училишниот просторот должни се да ги 

заштитат и обезбедат материјалните добра, како и да ја гарантираат безбедноста, 

здравјето и животот на своите членови непосредно пред одржување, за 

времетраење и непосредно по завршувањето на своите активности. 



15. Доколку наставникот или тренерот овластени од корисникот не се присутни, 

лицето кое се грижи за безбедноста на објектот - чуварот на училиштето не смее 

да им дозволи влез во училишниот простор за настава или тренинг на неговите 

членови.  

16. Сите штети кои ќе настанат за времето на користењето на просторот, а кои штети 

ќе бидат констатирани со записник веднаш по завршувањето на неговата 

активност од страна на лицето одговорно за безбедноста на објектот – чуварот, 

корисниците се должни најдоцна во рок од 3 (три) дена во целост да му ги 

надоместат на ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар со санација на направената 

штета. 

17. За сите свои лични работи (мобилни телефони, накит, паричници, торби, лични 

документи итн.) корисниците се лично одговорни. ООУ 11 Октомври – Скопје, 

Центар не превзема одговорност за предметите и стварите кои се изгубени или 

оставени во објектот за време или по завршување на активноста на корисникот во 

училишниот простор, нити во случај на кражба или оштетување на истите.  

18. Корисниците се должни да побараат помош  од лицето кое се грижи за 

безбедноста на објектот - чуварот во пријавницата која се наоѓа на влезот од 

училиштето при евентуални повреди (исекотини, отоци настанати при удар и сл.). 

19. ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар  не презема никаква одговорност за било каква 
штета кон трети лица која би настанала од дејноста и активноста која ја вршат 
корисниците на училишниот  простор за време на користење на училишниот 
простор согласно склучениот договор. 

20. ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар не превзема никаква одговорност за 

евентуални настанати повреди на корисниците на просторот (на нивните членови), 

доколку истите настанат од сопствено неодговорно постапување и однесување 

или поради неовластено, недозволено или нестручно користење на опремата и 

реквизитите кои се наоѓаат во училишниот простор. 

21. На секое лице  кое ќе го нарушува редот и нема да ги почитува правилата за 

однесување, предмет на овој Правилник и Куќен ред,  нема да му биде 

овозможено влез во училишниот простор. 

 

Сите овие правила се објавени на официјалната веб страна на училиштето и се 
поставени на видно место: на влезните врати на училиштето и се составен дел на 
договорот за давање простор на користење склучен со корисникот 
 
Секое лице ги користи просторот и опремата во училишниот простор на свој сопствен 
ризик. 
ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар  не презема никаква одговорност за било каква штета 
кон трети лица која би настанала од дејноста и активноста која ја вршат корисниците на 
училишниот  простор за време на користење на училишниот простор согласно склучениот 
договор. 
ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар   не превзема никаква одговорност за евентуални 

настанати повреди на корисниците на просторот (на нивните членови), доколку истите 

настанат од сопствено неодговорно постапување и однесување или поради неовластено, 

недозволено или нестручно користење на опремата и реквизитите кои се наоѓаат во 

училишниот простор. 



ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар   не сноси одговорност во случај на несреќа 
на корисниците на просторот (на нивните членови), настаната непосредно пред 
одржување, за времетраење и непосредно по завршувањето на своите активности, а до 
која дошла поради нивно невнимание или поради неспроведување на пропишаните мерки 
за заштита односно сигурност.  

Доколку ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар   има склучено полиса за осигурување 
на лица од последици на несреќен случај – Незгода каде како осигуреници се јавуваат 
ученици на ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар кои се членови кај корисниците на 
просторот, одговорноста од несакани повреди и други последици ја префрла на 
осигурителната компанија која ги обештетува доколку утврди дека има основа за тоа, во 
спротивно истите немаат право на обештетување од страна на ООУ 11 Октомври – 
Скопје, Центар. 

Во случај ученици на ООУ 11 Октомври – Скопје, Центар кои се членови кај 
корисниците на просторот да бидат обештетени од осигурителната компанија со која 
училиштето има склучено полиса за осигурување на лица од последици на несреќен 
случај – Незгода, истите немаат право на дополнително обештетување од ООУ 11 
Октомври – Скопје, Центар .   
 

Изготвил: М.Толевска 

 

Бр. 01-471/7       Директор 

Скопје, 31.10.2018      Даница Блажескa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


