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Врз пснпва на член 126 суав 1 алинеја 14  пд Закпнпу за пснпвнп пбразпвание и член 71 суав 

1 алинеја 15 пд Суаууупу на OОУ „11 Окупмври“ – Скппје, Ценуар, а спгласнп сп Одлукауа за даваое 

на кприсуеое училишен прпсупр и спрпведуваое на други акуивнпсуи вп врска сп пснпвниуе 

училишуа на Опшуина Ценуар - Скппје пд Спвеупу на Опшуина Ценуар бр.08-4089/42 пд 18.09.2018 

гпдина Училишнипу пдбпр на OОУ „11 Окупмври“ – Скппје, Ценуар на ден 25.10.2018 гпдина 

дпнесе 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА КПРИСТЕОЕ НА УЧИЛИШЕН ПРПСТПР 

(УЧИЛНИЦИ, УЧИЛИШНА АУЛА И ДРУГ АДМИНИСТРАТИВНП-ДЕЛПВЕН ПРПСТПР) 

 

 

I. ППШТИ ПДРЕДБИ 

 

 

Член 1 

Сп пвпј Правилник се уредуваау услпвиуе и начинпу на даваое на кприсуеое на 

училишуен прпсупр, пд сурана на правни и физички лица (вп науампшнипу уексу: кприсник), какп и 

други прашаоа ппврзани сп кприсуеоеуп на училишнипу  прпсупр.  

 

Член 2 

Училишнипу  прпсупр, вп смисла на пвпј Правилник, сп кпј распплага ООУ 11 Окупмври – 

Скппје, Ценуар се: 

1. Училници (ред. бр.28,29 и 30 пд лисуауа) се сп единечна ппвршина пд 57 м2.  

2. Училници (ред. бр. 31 и 32 пд лисуауа) се сп единечна ппвршина пд 57 м2.  

3. Админисурауивнп-делпвен прпсупр  

- аула приземје  (ред.бр.33 пд лисуауа) е сп ппвршина пд 257 м2.  

- аула кау (ред.бр.34 пд лисуауа) е сп ппвршина пд 126 м2. 

 

Член 3 

Училнициуе и админисурауивнп делпвнипу прпсупр – аула приземје и аула кау (вп 

науампшнипу уексу : Училишнипу  прпсупр)  се наменеуи првенсувенп за ппуребиуе на насуавауа. 

За време на насуавауа Училишнипу  прпсупр (училнициуе и админисурауивнп делпвнипу 

прпсупр – аула приземје и кау)  се кприсуау за реализација на насуавнауа прпграма, за 

дппплниуелна и дпдауна насуава, за впннасуавниуе акуивнпсуи, за други ученички акуивнпсуи и за 

училишни манифесуации.  

ООУ 11 Окупмври – Скппје, Ценуар, за ппуребиуе наведени вп суав 2 на пвпј член, пп правилп 

гп кприсуи прпсупрпу вп рабпуниуе денпви пд 08.00 дп 15.00 часпу. 
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II. УППТРЕБА И НАМЕНА ЗА КПРИСТЕОЕ НА УЧИЛИШНИПТ ПРПСТПР  

 
Член 4 

Училишнипу  прпсупр првенсувенп се кприсуау пд сурана на ООУ 11 Окупмври – Скппје, 

Ценуар, а пп завршуваое на насуавауа пднпснп пд 15.00 часпу дп 23.00 часпу, мпжау да се дадау на 

кприсуеое на други кприсници, сп упа шуп уппуребауа на прпсупрпу нема да влијае: 

- на безбеднпсуа на ученициуе, какп и врз лицауа шуп ќе гп кприсуау училишнипу 
прпсупр,  

- на уекпу и квалиуеупу на впспиунп- пбразпвнипу прпцес, 
-  наменауа за кпја се кприсуи прпсупрпу да не предизвикува негпвп пшуеууваое. 

 

Член 5 

Училишнипу  прпсупр пд член 2  на пвпј Правилник мпжау се даваау на кприсуеое за 
следнава намена: 

- Училници - курс пп сурански јазици, музичкп или ликпвнп училишуе, пбуки,                                

семинари, кпнференции, креауивни рабпуилници и другп 

- Админисурауивнп-делпвен прпсупр (аула приземје и аула кау) – уанци, манифесуации 
(ппшуесувени, кулуурни, хуманиуарни). 

 

 

III. КПРИСТЕОЕ НА УЧИЛИШНИПТ ПРПСТПР  

 
 

Член 6 

Пп завршуваое на насуавауа, Училишнипу  прпсупр мпжe да се дадe на кприсуеое на правни 

и на физички лица (вп ппнауампшнипу уексу: кприсници) за курсна насуава, разни манифесуации и 

други акуивнпсуи предвидени вп член 5 пд пвпј Правилник, исклучивп ппд надзпр на суручнп, 

пдгпвпрнп лице пвласуенп пд кприсникпу. Врабпуени вп училишуеуп не мпжау да се јавау какп 

кприсници. 

Член 7 

Училишнипу  прпсупр мпже да се даде на кприсуеое врз пснпва на Одлука за пбјавуваое 

пглас за даваое училишуен прпсупр на кприсуеое дпнесена пд Училишнипу пдбпр, а пп преухпднп 

дпбиена спгласнпсу пд Градпначалникпу на Опшуина Ценуар-Скппје. 

Одлукауа пд суав (1) на пвпј член спдржи: 

 -дефинираое, пднпснп прецизнп ппределуваое на прпсупрпу шуп ќе се дава на кприсуеое 

 - намена на прпсупрпу шуп ќе се кприсуи 

 - времеураеое и начин на кприсуеое на прпсупрпу (пп час, уермин) 

 - висина на надпмесупкпу за кприсуеое на прпсупрпу пп час уермин (без ДДВ) 

- услпв уппуребауа на прпсупрпу да не влијае врз безбеднпсуа на ученициуе и врз квалиуеупу 

на впспиунп-пбразпвнипу прпцес и 

 - други прашаоа вп врска сп даваое на кприсуеое на Училишнипу  прпсупр. 
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Член 8 

Дирекупрпу на училишуеуп фпрмира кпмисија за спрпведуваое на ппсуапкауа за даваое 

училишнипу прпсупр на кприсуеое. 

Член 9 

Огласпу за даваое училишуен прпсупр на кприсуеое уреба да ги спдржи следниве 

Криуериуми, а кпи се услпв за да се склучи дпгпвпр:  

- значајни резулуауи ппсуигнауи вп пбласуа на умеунпсуа, лиуерауурауа, музичкиуе и 

драмскиуе акуивнпсуи или ппууикнуваое на надарени ученици за пукриваое нпви 

знаеоа 

- манифесуации (ппшуесувени, кулуурни, хуманиуарни). 
 

Член 10 

Кприсникпу е дплжен да пвпзмпжи бесплаунп кприсуеое на услугиуе, кпи се предмеу на 

дпгпвпрпу, за најранливиуе спцијални кауегприи деца - деца вп спцијален ризик шуп се ученици вп 

училишуеуп. 

Член 11 

Врз пснпва на пбјавенипу пглас, Училишнипу  прпсупр мпжe да се дадe на кприсуеое за 

ппределен перипд, вп ппределени уермини (пп час), за шуп Кприсникпу ппдигнува уендерска 

дпкуменуација сп пригинални пбрасци и сп дпсуавуваое на баранауа дпкуменуација за 

дпкажуваое на негпвауа лична спсупјба и на негпвауа сппспбнпсу за вршеое на прпфесипнална 

дејнпсу, какп и на пригиналнипу пбразец за кпнкреунп баранипу прпсупр, сп барани уермини и 

саауи и перипд на кприсуеое, се склучува дпгпвпр за даваое прпсупр на кприсуеое ппмеду ООУ 11 

Окупмври – Скппје, Ценуар какп давауел на прпсупр на кприсуеое и кприсникпу. 

 

Член 12 

Сп дпгпвпрпу за даваое прпсупр на кприсуеое се ууврдуваау медусебниуе права, пбврски и 

пдгпвпрнпсуи шуп прпизлегуваау пд предмеупу на дпгпвпрпу.  

Дпгпвпрпу за кприсуеое спдржи: 

 - сурани на дпгпвпрпу 

 - предмеу на дпгпвпрпу 

 - намена за кпја се кприсуи прпсупрпу 

 - времеураеое на кприсуеоеуп 

 - цена и начин на плаќаое 

 - пбврски на кприсникпу вп спгласнпсу сп наменауа на дпгпвпрпу 

 - пбезбедуваое на испплнуваоеуп на ппбаруваоеуп пд дпгпвпрпу 

 - услпви за раскинуваое на дпгпвпрпу 

 - други прашаоа пд значеое за реализација на дпгпвпрпу. 

Член 13 

Дпгпвпрпу за даваое училишуен прпсупр на кприсуеое се склучува за перипд пд 1 (една) 

учебна гпдина, нп вп исклучиуелни случаи, пп ппуреба, и за ппдплг или за ппкраупк временски 

перипд.  



4 
 

Член 14 

Пред склучуваое на дпгпвпрпу за даваое училишeни прпсупр на кприсуеое, ООУ 11 

Окупмври – Скппје, Ценуар е дплжнп да гп заппзнае Кприсникпу сп пвпј Правилник и сп Куќнипу 

ред за кприсуеое на Училишeн  прпсупр (Прилпг 2), а сп ппупишуваое на дпгпвпрпу Кприсникпу 

ппуврдува дека е заппзнау сп наведениуе акуи и дека ќе ппсуапува спгласнп исуиуе. 

 

Член 15 

 Кприсникпу има правп да гп кприсуи прпсупрпу, шуп е предмеу на дпгпвпрпу за кприсуеое, 

вп упчнп ууврдениуе (барани) уермини и самп за извршуваое на дејнпсуиуе за кпишуп е 

регисуриран спгласнп наменауа на исуиуе. 

Член 16 

Училишнипу  прпсупр се кприсуи исклучивп сппред ууврден расппред (дпгпвпрен уермин) и 

се кприсуи  пп 1 (еден) час.  

Член 17 

Кприсникпу не мпже прпсупрпу да му гп даде на кприсуеое на друг или сппред некпј друг 

пснпв да му гп предаде на уппуреба. 

 

 

IV. НАЧИН, УСЛПВИ И РПКПВИ НА ПЛАЌАОЕ  
 
 

Член 18 

Кприсникпу е дплжен за кприсуеоеуп на Училишнипу прпсупр да плаќа надпмесу за 

кприсуениуе уермини спгласнп склученипу дпгпвпр. 

 

Член 19 

Висинауа на надпмесупу за кприсуеое на  Училишeн прпсупр е ууврден вп Лисуа на цени 

ууврдена пд Опшуина Ценуар врз пснпва на прпценка на пвласуен прпцениуел (Прилпг 1).   

 

Член20 

Надпмесупк за кприсуеое на училишнипу прпсупр се ппределува и плаќа вп денари.  

Член 21 

Надпмесупк за кприсуеое на училишнипу прпсупр се изразува вп неуп изнпс – без ДДВ. 

Данпкпу на дпдадена вреднпсу вп висина пд 18% се изразува ппсебнп вп факуурауа. 

Член 22 

Кприсникпу е дплжен пред ппчеупкпу на кприсуеое на дпгпвпрениуе уермини да ппдигне 

факуура за кприсуеое на дпгпвпрениуе уермини, и вп рпк пд 5 дена пд приемпу на факуурауа да гп 

ппдмири изнпспу наведен вп факуурауа. 
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Член 23 

 За ненавременп плаќаое на надпмесупкпу, веднаш ќе се присуапи кпн наплауа на исуипу 

преку надлежен нпуар и извршиуел. 

Член 24 

Неплаќаоеуп на два месечни надпмесупци за кприсуеое на прпсупрпу  вп уекпу на 

времеураеоеуп на важнпсуа на дпгпвпрпу, или еднпсуранп предвременп раскинуваое пп писменп 

дпсуавенп бараое на кприсникпу на прпсупрпу, преусуавува причина за раскинуваое на Дпгпвпрпу 

за даваое прпсупр на кприсуеое и вп упј случај Кприсникпу е дплжен вп рпк пд 5 дена пд денпу на 

раскинуваоеуп да му плауи на Давауелпу дпгпвпрна казна. 

 

 

IV. УППТРЕБА НА ППРЕМАТА И НА ИМПТПТ  
 
 

Член 25 

Кприсникпу е дплжен при кприсуеоеуп на Училишнипу  прпсупр да се пднесува сп дплжнп 

внимание и да гп ппчиуува Куќнипу ред. 

Член 26  

Кприсникпу на Училишнипу  прпсупр дплжен е да се придржува на Куќнипу ред за кприсуеое 

на Училишнипу  прпсупр кпј се напда вп прилпг на пвпј Правилник (Прилпг 2). 

 

Член 27 

Кприснициуе за време на кприсуеое на прпсупрпу дплжни се да се пднесуваау кпрекунп и 

пдгпвпрнп, и исуипу  да гп чуваау сп внимание на дпбри дпмаќини и да спречау насуануваое на 

билп каква шуеуа пд сурана на билп кпе лице за време на кприсуеоеуп на прпсупрпу, и пп 

завршуваое на свпиуе акуивнпсуи да гп псуавау кприсуенипу прпсупр вп уредна спсупјба. 

 

Член 28 

Вп училишнипу прпсупр е забранеуп: 

- секпе пднесуваое кпе ја пппречува акуивнпсуа вп кприсуенипу прпсупр  
- секпе непримернп пднесуваое кпе гп нарушува мирпу и Куќнипу ред . 
- забранеуп е внесуваое на алкпхплни пијалпци, храна, наркпуични средсува и пружје. 
- забранеуп е кприсуеое на училишнипу прпсупр вп алкпхплизирана спсупјба. 

- забранеуп е пушеое вп училишнипу прпсупр 

- забранеуп е фрлаое на пупад. 

 

Член 29 

Дпкплку насуавникпу или уренерпу пвласуени пд кприсникпу не се присууни, лицеуп кпе се 

грижи за безбеднпсуа на пбјекупу - чуварпу на училишуеуп не смее да им дпзвпли влез вп 

училишнипу прпсупр за насуава или уренинг на негпвиуе членпви.  
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Член 30 

Лицеуп кпе се грижи за безбеднпсуа на пбјекупу - чуварпу на училишуеуп е дплжен: 
-  да врши кпнурпла на кприсуеоеуп на училишнипу прпсупр и ппремауа, сп упа шуп на 

ппчеупкпу и на крајпу на секпј уермин дплжен е да гп прегледа прпсупрпу и инвенуарпу 
и записнички да ги ууврди евенууалниуе дефекуи, недпсуаупци, пшуеууваоа и сличнп; 

- да врши кпнурпла на редпу и дисциплинауа вп училишнипу прпсупр пднпснп да врши 
кпнурпла дали кприснициуе се придржуваау на правилауа на пднесуваое ууврдени сп 
Куќнипу ред; 

- да спречи кприсуеое на училишнипу прпсупр за акуивнпсуи за кпи не се наменеуи; 
- да спречи пшуеууваое, унишууваое на ппремауа и импупу вп училишнипу прпсупр пд 

сурана на кприснициуе; 
- вп случај на ппуреба ги извесууваау надлежниуе пргани на МВР (192), прпуивппжарна 

бригада (193, службауа за пружаое на иуна медицинска ппмпш (Брза ппмпш 194);  
- ги пусурани лицауа пд училишнипу прпсупр кпи не се придржуваау на Куќнипу ред, кпи 

правау неред или се ппд влијание на алкпхпл. Дпкплку не гп напушуау пбјекупу или и 
ппнауаму гп прекршуваау Куќнипу ред, лицеуп кпе се грижи за безбеднпсуа на пбјекупу 
- чуварпу на училишуеуп дплжен е да ппвика пплиција. 

 

Член 31 

Кприснициуе мпжау да ги извршуваау свпиуе акуивнпсуи вп училишнипу прпсупр ппд услпв: 

- сп свпеуп пднесуваое да не ги загрпзуваау или ппвредуваау другиуе кприсници; 

- да ги спрпведуваау свпиуе акуивнпсуи вп спгласнпсу сп Куќнипу ред, сп услпвиуе кпи 

ппсупјау вп училишнипу прпсупр, какп и вп спгласнпсу сп брпјпу на кприснициуе кпи гп 

кприсуау пбјекупу; 

- да ги ппчиууваау упаусувауа на лицеуп кпе се грижи за безбеднпсуа на пбјекупу - 

чуварпу на училишуеуп; 

- да не псуаваау вп училишнипу прпсупр предмеуи кпи мпжау да ја пппречуваау или 

загрпзау безбеднпсуа на другиуе кприсници; 

- да не гп кприсуау училишнипу прпсупр дпкплку се ппд  дејсувп на алкпхпл; 

- да ги ппчиууваау и да се придржуваау на правилауа на пднесуваое ууврдени вп 

Куќнипу ред за кприсуеое на училишнипу прпсупр. 

Член 32 

На секпе лице  кпе ќе гп нарушува редпу и нема да ги ппчиуува правилауа за пднесуваое, 

предмеу на пвпј Правилник и Куќен ред,  нема да му биде пвпзмпженп влез вп училишнипу 

прпсупр. 

Член 33 

Секпе недпличнп пднесуваое за време на кприсуеоеуп на училишнипу прпсупр, какп и 

секпе намернп унишууваое на инвенуарпу и ппремауа, на тидниуе и ппдниуе ппвршини вп 

кприсуенипу прпсупр, ќе се санкципнира сп пусурануваое на кприсникпу пд училишнипу прпсупр, 

какп и сп целпсен  надпмесу на сиуе насуанауи шуеуи вп кприсуенипу прпсупр пд сурана на 

кприсникпу. 
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Член 34 

Сиуе шуеуи кпи ќе насуанау за времеуп на кприсуеоеуп на прпсупрпу, а кпи шуеуи ќе бидау 

кпнсуауирани сп записник веднаш пп завршуваоеуп на акуивнпсуа на кприсникпу пд сурана на 

лицеуп пдгпвпрнп за безбеднпсуа на пбјекупу – чуварпу, кприснициуе се дплжни најдпцна вп рпк 

пд 3 (ури) дена вп целпсу да му ги надпмесуау на ООУ 11 Окупмври – Скппје, Ценуар сп санација на 

направенауа шуеуа. 

Член 35 

Кприснициуе се дплжни сами да си ги пбезбедау реквизиуиуе за пдржуваое на свпиуе 

акуивнпсуи  (уренинг, пбука, насуава и сличнп) и пп завршуваое на свпјауа акуивнпсу мпраау 

исуиуе да ги пусуранау пд кприсуенипу прпсупр. 

 

 
 
V. ППСТАПУВАОЕ ВП ВРСКА СП КПРИСТЕОЕТП НА УЧИЛИШНИПТ  
     И СП СТВАРИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ НАЈДЕНИ ВП НИВ  
 
 
 

Член 36 

За сиуе свпи лични рабпуи (мпбилни уелефпни, накиу, паричници, упрби, лични дпкуменуи 

иун.) кприснициуе се личнп пдгпвпрни. ООУ 11 Окупмври – Скппје, Ценуар не превзема 

пдгпвпрнпсу за предмеуиуе и сувариуе кпи се изгубени или псуавени вп пбјекупу за време или пп 

завршуваое на акуивнпсуа на кприсникпу вп училишнипу прпсупр, ниуи вп случај на кражба или 

пшуеууваое на исуиуе. 

Член 37 

Вп случај вп училишнипу прпсупр, пп завршуваое на акуивнпсуа на кприсникпу, да се најдау 

изгубени или забправени сувари или предмеуи,  лицеуп кпе се грижи за безбеднпсуа на пбјекупу - 

чуварпу на училишуеуп, прпнајденауа сувар или предмеу  записнички ќе ја пппише и ќе ја заклучи 

вп прпсупријауа на чувариуе. 

Дпкплку  се рабпуи за службен личен дпкумену, за пари или за предмеуи  сп ппгплема 

вреднпсу, исуиуе записнички ќе се пппишау и сп примерпк пд записникпу ќе се дпсуавау дп 

надлежна пплициска суаница. 

Член 38 

Прпнајдениуе сувари или предмеуи ќе се чуваау најдплгп 30 (уриесеу) дена и сп исуекпу на 

упј рпк записнички ќе се унишуау, а акп се рабпуи за сувар или предмеу сп пдредена уппуребна 

вреднпсу мпже записнички да се предаде на пдредена кариуауивна, хуманиуарна, спцијална или 

друга слична усуанпва. 
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VI. СИГУРНПСТ И ПДГПВПРНПСТ НА КПРИСНИЦИТЕ 
 
 

Член 39 

Секпе лице ги кприсуи прпсупрпу и ппремауа вп училишнипу прпсупр на свпј сппсувен ризик. 
 

Член 40 

ООУ 11 Окупмври – Скппје, Ценуар  не презема никаква пдгпвпрнпсу за билп каква шуеуа кпн уреуи 
лица кпја би насуанала пд дејнпсуа и акуивнпсуа кпја ја вршау кприснициуе на училишнипу  
прпсупр за време на кприсуеое на училишнипу прпсупр спгласнп склученипу дпгпвпр. 
 

Член 41 

ООУ 11 Окупмври – Скппје, Ценуар   не превзема никаква пдгпвпрнпсу за евенууални насуанауи 

ппвреди на кприснициуе на прпсупрпу (на нивниуе членпви), дпкплку исуиуе насуанау пд сппсувенп 

непдгпвпрнп ппсуапуваое и пднесуваое или ппради непвласуенп, недпзвпленп или несуручнп 

кприсуеое на ппремауа и реквизиуиуе кпи се напдаау вп училишнипу прпсупр. 

Член 42 

ООУ 11 Окупмври – Скппје, Ценуар   не снпси пдгпвпрнпсу вп случај на несреќа на кприснициуе на 
прпсупрпу (на нивниуе членпви), насуанауа неппсреднп пред пдржуваое, за времеураеое и 
неппсреднп пп завршуваоеуп на свпиуе акуивнпсуи, а дп кпја дпшла ппради нивнп невнимание 
или ппради неспрпведуваое на прппишаниуе мерки за зашуиуа пднпснп сигурнпсу.  
 

Член 43 

Кприснициуе се дплжни да ппбараау ппмпш  пд лицеуп кпе се грижи за безбеднпсуа на 

пбјекупу - чуварпу вп пријавницауа кпја се напда на влезпу пд училишуеуп при евенууални ппвреди 

(исекпуини, пупци насуанауи при удар и сл.). 

 

Член 44 

Дпкплку ООУ 11 Окупмври – Скппје, Ценуар   има склученп пплиса за псигуруваое на лица пд 
ппследици на несреќен случај – Незгпда каде какп псигуреници се јавуваау ученици на ООУ 11 
Окупмври – Скппје, Ценуар кпи се членпви кај кприснициуе на прпсупрпу, пдгпвпрнпсуа пд 
несакани ппвреди и други ппследици ја префрла на псигуриуелнауа кпмпанија кпја ги пбешуеуува 
дпкплку ууврди дека има пснпва за упа, вп спрпуивнп исуиуе немаау правп на пбешуеууваое пд 
сурана на ООУ 11 Окупмври – Скппје, Ценуар. 

 

Член 45 

Вп случај ученици на ООУ 11 Окупмври – Скппје, Ценуар кпи се членпви кај кприснициуе на 
прпсупрпу да бидау пбешуеуени пд псигуриуелнауа кпмпанија сп кпја училишуеуп има склученп 
пплиса за псигуруваое на лица пд ппследици на несреќен случај – Незгпда, исуиуе немаау правп 
на дппплниуелнп пбешуеууваое пд ООУ 11 Окупмври – Скппје, Ценуар .   
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VII. ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 
 
 

Член 46 

Спсуавен дел на пвпј Правилник се: 
- Лисуа на цени ууврдена пд Опшуина Ценуар врз пснпва на прпценка на пвласуен 

прпцениуел (Прилпг 1) 
- Куќнипу ред за кприсуеое на училишнипу прпсупр (Прилпг 2) 

 

Член 47 

Правилникпу за кприсуеое на училишнипу прпсупр и  Куќнипу ред за кприсуеое на училишнипу 
прпсупр се спсуавен дел на дпгпвпрпу за даваое училишен прпсупр на кприсуеое склучен сп 
кприсникпу. 

Член 48 

Овпј Правилник суапува на сила сп денпу на негпвп дпнесуваое и негпвп пбјавуваое на 
пфицијалнауа веб сурана на училишуеуп . 
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