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ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО 

 
Средно Општинско Земјоделско Шумарско Училиште „Ѓорче Петров„ 

Кавадарци како воспитно образовна организација за средно образование од 
посебен општествен интерес има значајна улога во оспособувањето на кадри 
од земјоделска, шумарска и дрвопреработувачка струка. 

Средно Општинско Земјоделско Шумарско Училиште „Ѓорче Петров„ 
Кавадарци се наоѓа во источниот дел во општина Кавадарци на раскрсницата 
на улицата  Видео Смилевски Бато и улицата Шишка т.е регионалниот пат 
кој што води кон Општина Неготино. 
   

Опис и локација на објектот 
Училиштето работи во сопствена зграда која е изградена 1965 

год., а во 1987 е дограден уште еден крак, така што вкупната површина 
изнесува 4422 м2 . 
 Во дворното место со површина од 35046 м2  се наоѓаат: 

- Спортски терени,  Р= 6 500 м2 
- Полигон за обука на ученици од шумарска струка Р= 2500 м2 
- Ботаничка и агроботаничка градина Р = 14.350 м2  
- Декоративен расадник Р = 9.000 м2  
- Бетониран двор и патеки Р = 1.500 м2  

Училишниот двор е целосно хортикултурно уреден. 
Во состав на училиштето има изградено: 

1. Дрвопреработувачка работилница Р = 300 м2 
2. Машинска работилница со гаражи  Р = 150 м2   
3. Дрвена монтажна барака  Р = 350 м2   
4. Оранжерија  Р = 386 м2   

Или вкупно училишен простор има 4.422 м2 . 
 
   Просторни услови 

5. Училнички простор  2.582 м2    
6. Просек на училнички простор по ученик 4,23 м2  
7. Училишен простор 4.422 м2  
8. Просек на училишен простор по ученик 7,14 м2  

Наставата во училиштето се изведува во 1 сменa, претпладне со 
почеток во 7 00 часот.   
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Ученици  
 

Врз основа на конкурсот што го распиша министерството за 
образование, во редовна настава ќе бидат вклучени ученици распоредени во 
21 паралелки од I до IV година во рамките на: земјоделско ветеринарна и 
шумарско -дрвопреработувачка струка.  

Во  четврта година 4 (четири) паралелки и тоа : 
1. Земјоделско-ветеринарна струка 
- 1 (една) паралелки  -  Лозаро-винарски техничар 
- 1 (една) паралелка  -  Техничар за фармерско производство 

 
2. Шумарско-дрвопреработувачка струка 
- 1 (една) паралелки  -  Техничар за шумарство и пејзажна архитектура 
- 1 (една) паралелка  -  Техничар за  обработка на дрво 

 
Во трета година 5 (пет) паралелки и тоа: 

1. Земјоделско-ветеринарна струка 
-    1 (една) паралелка -  Лозаро-винарски техничар 
-    1 (една) паралелка  -  Техничар за агроменаџмент 

2. Шумарско-дрвопреработувачка струка 
- 2 (две) паралелки  -  Техничар за шумарство и пејзажна архитектура 
- 1 (една) паралелка  -  Техничар за мебел и ентериер 

 
Во втора година 7 (седум) паралелки и тоа: 

1. Шумарско - дрвопреработувачка струка 
- 2(две) паралелки - техничар за шумарство и пејзажна архитектура 
- 1 ( една) паралелка - Техничар за мебел и ентериер 

2. Земјоделско ветеринарна струка 
- 1 (една) паралелка техничар за фармерско производство 
- 1 (една) паралелка лозаро-винарски техничар 
- 1 (една) паралелка градинар-цвеќар (тригодишно образование)   

3. Спортска академија (гимназиска паралелка) во склоп на ДСУ 
„Спортска академија“ 

    
Во прва година 4 (четири) паралелки и тоа: 

1. Шумарско - дрвопреработувачка струка 
- 1(една) паралелка - техничар за шумарство и пејзажна архитектура 
- 1 ( една) паралелка - Техничар за мебел и ентериер 
- Столар (тригодишно образование) 

2. Земјоделско ветеринарна струка 
- 1 (една) техничар за фармерско производство 
- 1 (една) лозаро-винарски техничар 
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Мисија 
 
 
 Ние нудиме образовни услуги кои што овозможуваат 

оспособување на младите за работа и живот, ја поттикнуваме 

довербата и почитувањето на начин што заслужува доверба од 

нашите ученици и нивните родители, нашите вработени. 

      Нашето училиште претставува организирана и квалитетна 

средина за да се научи; да обезбедиме индивидуален развој на 

учениците и наставниците, да ги афирмираме одговорностите, 

меѓусебното разбирање и етичките стандарди. 

             Денес ученик- утре стручњак 

Визија 
  
Нашето училиште ќе биде безбедна и дисциплинирана средина 

во која учениците се запишуваат и учат со задоволство во 

современа настава  која е квалитетна и прилагодена на 

интересите на учениците, наставниците, општината и 

државата. 

Од нашето училиште ќе излегуваат комлетно оформени 

личности со стекнати стручни знаења и како такви сигурно ќе 

зачекорат во понатамошниот живот давајќи го својот придонес 

во општеството. 
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ЦЕЛИ НА УЧИЛИШТЕТО 
 
Врз основа на направената педагошка анализа  на образовно-

воспитната работа  се утврдени слабостите и пропустите во работата на 
училиштето. Од тука произлегуваат и целите на училиштето за подобрување 
на неговата работа и добивањето на подобри резултати. 

 
 Со овој развоен план, цел на училиштето е подобрување на успехот 

на учениците за 5% во однос на минатогодишниот успех по предмети. 
 

Фактори кои го забавуваат 
реализирањето на поставената 
цел 

Фактори на подршка и стратегии 
кои го засилуваат реализирањето 
на целта 

- големата невработеност и 
лошата материјално-финансиска 
состојба на родителите 
-   примена на застарени наставни 
методи и форми  
- немотивираност на учениците                 

-примена на новите методи и 
форми на работа во наставата 
-редовно организирање на 
дополнителна и додатна настава 
- вклучување на учениците во 
проектни активности 
- вклучување на поголем број на 
ученици во реализацијата на 
слободните активности кои се 
организираат во училиштето 

 
 
 Подобрување на редовноста на учениците за 10 % во однос на 

минатогодишната состојба 
 

 
Фактори кои го забавуваат 
реализирањето на поставената 
цел 

Фактори на подршка и стратегии 
кои го засилуваат реализирањето 
на целта 

- слаба соработка со родителите 
- незаинтересираност на некои од  
родителите 
- примена на стари наставни 
форми и методи за настава 

- поголема ангажираност на 
класните раководители 
- активна работа на класните 
заедници 
- активна работа на младинската 
организација во училиштето 
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ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ 

 
НАСТАВА 
 
Наставата во училиштето се изведува на македонски јазик. 
Заради натамошното унапредување на наставната работа во текот на 

овој тригодишен период посебен акцент ќе биде ставен на планирањето на 
наставата и оценувањето на образовно воспитните резултати што ќе се 
постигнуваат по одделни наставни предмети. 

Во таа смисла ќе се организираат следните задачи : 
9. Наставниците според одредбите од законот за средно образование, 

Статутот на училиштето и Наставните планови и програми, 
должни се да изготвуваат годишни, глобални и тематски планови 
по предмети за воспитно образовните подрачја за кои се 
задолжени. 

10. Секој наставник е должен да врши редовно и уредно планирање на 
наставниот час, за реализација на планираните програмски 
содржини и други задолженија во воспитно образовната работа. 

11. За секое тромесечие од наставната година ќе биде изготвен и 
употребен по еден инструмент за писмено проверување на 
образовно воспитните резултати од реализацијата на програмите 
по одделни предмети. 

12. Во рамките на дополнителната активност, исто така ќе биде 
застапена дополнителната настава и во неа ќе бидат опфатени оние 
ученици кои ќе имаат потешкотии во совладувањето на 
програмските соржини поодделни предмети. 

Ќе се оствари посистематско следење и евидентирање на учениците, 
посебно талентираните за работи и работни задачи од: Земјоделско 
ветеринарна, Шумарска и Дрвопреработувачка струка и ќе се преземат 
конкретни мерки и активности за нивно вклучување во додатната настава 
според индивидуалните интереси, склоности и надареност. Искуствата од 
оваа настава ќе се следат и ќе се преземаат соодветни мерки од 
наставничкиот совет. 
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ОБРАЗОВНО - РАБОТНА ПРАКТИКА 

 
Образовно - работната практика претставува учество на учениците во 

работниот процес, со кои се постигнуваат воспитно - образовни цели и 
задачи. 

Образовно - работната практика учениците ќе ја изведуваат во поголем 
дел во работилниците и производните објекти на Центарот а ќе се користат и 
објекти на работните организации. Во првото полугодие, вниманието ќе биде 
насочено кон тоа учениците да се стекнат со основните познавања и 
операции неопходно потребни за нивно натамошно усовршување. Откако ова 
ќе се реализира учениците дел од својата практична настава ќе ја реализираат 
во работните организации во општината Кавадарци и во Р.Македонија. 

Професионална практика ќе реализираат учениците од Земјоделско 
ветеринарна струка и тоа: I -ва година 35 часа или 5 работни дена а II, III, IV 
година 70 часа односно 10 работни дена. 

Професионална практика се изведува во текот на учебната година во 
повеќедневно блок траење, зависно од карактерот на работата и 
специфичноста на работните профили, на школските објекти или на 
објектите на работните организации во општината и државата и тоа: 
Институт за овоштарство - Скопје, Хидро-метеоролошки завод-Скопје, ЗИК 
Гевгелија и Битола, Фабрика за вештачки ѓубрива-Велес, Земјоделски 
комбинат -Градско и други земјоделски организации. 

Теренската настава ќе се реализира со учениците од шумарска струка 
занимање Техничар за шумарство и пејзажна архитектура од II, III и IV 
година, со посебна програма во траење од 5 дена за II година и 12 дена за III 
и IV година. 

Теренската настава ќе се реализира на школските објекти (расадник, 
цвеќара, школска шума, градски парк и друго). со учениците од III и IV 
година Шумарска струка за занимањето техничар за шумарство и пејзажна 
рахитектура се планира да се изведе теренска настава во траење од 12 дена во 
месноста Михајлово на Кожув планина и во националните паркови 
“Маврово” и “Пелистер” и ловиштето “Пониква” – Кочани, “Кожув” –
Гевгелија, “Јасен”-Скопје и други. 

Учениците од III и  IV година за занимањето – Техничар за шумарство 
и пејзажна архитектура, ќе изведат теренска настава во траење од 10 дена на 
објектите од работните организации во републиката: Паркови и зеленило-
Скопје, Паркови и зеленило-Охрид, Оранжериите во Гевгелија, Струмица и 
Кочани и националните паркови “Пелистер” и “Маврово”. 
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Феријалната пракса ќе се изведува со учениците од I, II и III година, 
според наставните планови за време на летниот распуст и тоа за учениците 
од општина Кавадарци на школските објекти, а за учениците од другите 
општини на објекти на работни организации од тие општини, со посебно 
упатство и програма за изведување на истата и тоа : и I ва година 5 дена а II, 
III година по 10 дена. 

За натамошното унапредување на образовно работната практика во 
оваа учебна година, зависно од условите и материјалните можности ќе бидат 
преземени следните активности : 

1. Доопремување на педолошката лабораторија „Агролаб“. 
2. Доопремување на дрво-преработувачката работилница и 

оранжерија. 
3. Обновување на машинскиот парк на школските објекти. 
4. Зависно од финансиските средства ќе се продолжи со опремување и 

реновирање на објектот за теренска настава “Михајлово”. 
5. Ќе се продолжи соработката со работните организации во 

општината и државата со кои училиштето има склучено договор за 
соработка. 

6. Ќe se prodol`i so realizacija na proektot za natamo{no ureduvawe na 
u~ili{niot dvor i }e se realiziraat del od proektiranite zada~i. 

7. ]e se doraboti proektot za realizirawe na : Botani~kata gradina, 
Agro-botani~kata gradina i Dendrariumot vo u~ili{niot dvor i 
relizacija na istite. 

8. Решавање на проблемот со греењето во училиштето (издвојување 
на парниот котел, изработка на енергетски ефикасна фасада) 
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      Приоритети                                         Стратешки цели 
- Обезбедување на подобри и посовремени 

просторни услови за теоретска, практична и 
теренска настава  

- Дооградување на училишниот двор 
- Доопремување на училишната работилница 

со машини и уреди за изведување на 
практична настава 

- Реализирање на : Ботаничка градина, Агро-
ботаничка градина и Дендрариум во 
училишниот двор 

- Лозова Економија 
- Отворање на училишна репрезентативна 

продавница за сопствени производи 
- Доопремување на енолошка, агропедолошка и 

хемиска лабораторија 

 
СЦ 1 
Подобрување на условите за 
изведување на теоретска и 
практична настава  во 
училиштето 

- Надминување  на традиционалната настава и 
подобрување на квалитетот на наставата.  

- Применување на современи воспитно-
образовни содржини што ќе делуваат на 
продлабочување  на етичката свест и етосот 
во училишната средина 

- Продолжување со училишната поддршка на 
наставниците за нивно континуирано 
професионално и образовно надградување со 
следење на семинари, обуки, курсеви и 
секаков друг вид на обука; 

СЦ 2 
Подобрување на квалитетот на 
наставата 

- Подобрување на транспарентноста при 
запознавањето на родителите со наставните 
планови и програми и нивната реализација. 

- Класните раководители заедно со родителите 
да се ангажираат на подобрување на 
воспитната работа, дисциплината, културата 
на учениците и учењето; 

- Договори за деловно техничка соработка со 
деловни субјекти од општина Кавадарци и 
пошироко. 

- Поголема информираност во поглед на 
материјално-финансиското работење на 
училиштето и интензивирање на  непосредна 
комуникација со родителите. 

 
СЦ 3 
Зголемување на нивото на 
соработка со родителите,  
локалната заедница и стопанските 
субјекти. 

- Подобрување на комуникацијата со основните 
училишта во општината и Р.Македонија 

- Зголемена соработка со претпријатија од 
областа на земјоделието и шумрството 

- Активна кампања за упис преку реклама на 
медиуми, посета на училишта, осмислена од 
маркетинг агенција 

- Воведување на нови профили барани на 
пазарот на трудот со повисок ранг за упис  

СЦ 4 
Зголемување на бројот на 
ученици кои се образуваат во 
училиштето 
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Стратешка цел Равојни цели 

1. Подобрување на условите за 
изведување на теоретска и практична 
настава  во училиштето 

1.1 Обезбедување на подобри и 
посовремени просторни услови за 
теоретска, практична и теренска 
настава  

1.2 Дооградување на училишниот двор 
1.3 Доопремување на училишната 

работилница со машини и уреди за 
изведување на практична настава 

1.4 Реализирање на : Ботаничка 
градина, Агро-ботаничка градина и 
Дендрариум во училишниот двор 

1.5 Лозова Економија 
1.6 Отворање на училишна 

репрезентативна продавница за 
сопствени производи 

1.7 Доопремување на енолошката и 
педолошката лабораторија 
„Агролаб“ 

2. Едукација на наставниот кадар за 
поквалитетна реализација на наставата 

2.1 Стручно усовршување на 
наставниците од стручните подрачја 

2.2 Едукација на наставниците за 
начини на аплицирање со проекти 
пред фондовите на ЕУ 
2.3 Обука за инклузивна настава 

3. Зголемување на нивото на соработка 
со родителите,  локалната заедница и 
стопанските субјекти. 

3.1 Унапредување на соработката со 
родителите на учениците со 
неученичко однесување 
3.2 Унапредување на соработката со 
локалната заедница и деловни субјекти 
од општина Кавадарци и пошироко. 
3.3 Подобрување на транспарентноста 
при запознавањето на родителите со 
функционирањето на училиштето. 

4.Зголемување на бројот на ученици 
кои се образуваат во училиштето 

4.1 Воведување на нови профили 
4.2 ангажирање на маркетинг агенција 
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Развојни цели Конкретни цели Активности (дејствија) 

2017 2018 2019 2020 
1.1. Обезбедување 
на подобри и 
посовремени услови 
за теоретска, 
практична и 
теренска настава  
 

 
1.1.1 Да се идентификува  
моменталната состојба со 
азбестниот кров  

1. Да се формира 
тим. 
2. Увид во 
планската 
документација за 
изградба на 
зградата 
3.Утврдување на 
фактичката 
состојба на кровот 
4.Изготвување на 
записник од 
извршениот увид 

   

1.1.2   Да се изработи 
предлог проект и да се 
обезбедат средства за 
менување на азбестниот 
кров 

 

1. Формирање на 
тим. 
2.Изготвување на 
калкулација за 
цена на чинење и 
изготвување 
предлог буџет  
3.Презентација на 
предлог буџетот 
пред спонзори и 
локалната 
заедница. 
4. Доставување на 
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барања за понуди. 

1.1.3 Реализација на 
проектот 

  

1. формирање на 
тим. 
2.Доставување 
на понуди од 
набавувачи. 
3.Избор на 
најповолна 
понуда и 
склучување на 
договор. 
4.Изведување на 
подготвителни 
работи. 
5.Изведување на 
промената на 
кровот. 
6.Вклучување на 
родителите и 
наставниците во 
активностите. 
7.Стручен 
надзор на 
извршената 
градежна работа 
и технички 
прием. 
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1.1.4 Поставување на 
енергетски ефикасна 
фасада 

1.Формирање на 
тим 
2. Изработка на 
студија за 
потребата и 
ефикасноста на 
таква фасада 

3.Изготвување на 
предлог буџет 
4.Презентирање 
на проектот и 
предлог буџетот 
пред локалната 
заедница и 
евентуални 
спонзори 

5.Обезбедување 
на средства за 
реализација на 
проектот 
6.Спроведување 
на набавка и 
избор на 
изведувач 
7.Реализација на 
проектот 

8.Стручен 
надзор на 
извршената 
градежна 
работа и 
технички 
прием. 

1.1.5 Подобрување на 
состојбата со греењето во 
училиштето 

1. Формирање на 
тим 
2. Анализа на 
состојбата со 
греењето во 
училиштето 
3. Ангажирање на 
фирма за 
изработка проект 
за целосно 
издвојување на 
парниот котел од 
заедничкиот котел 
 

4.Презентирање 
на проектот со 
предлог буџет 
пред локалната 
заедница или 
аплицирање за 
донација 
5. Обезбедување 
на финансиска 
конструкција 
6. Спроведување 
на постапка за 
јавна набавка и 
избор на 
најповолен 
изведувач 
7. Набавка и 
монтирање на 
опремата 

7.Стручен 
надзор на 
извршената 
градежна работа 
и технички 
прием. 
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1.1.6 Изградба на 
надворешни спортски 
објекти 

 1. Формирање на 
тим 
2. Скенирање на 
состојбата на 
постоечките 
терени и 
потребата на 
нивно 
реактивирање 
3. Изработка на 
проект за 
обновување на 
псотоечките 
терени 

4. Обезбедување 
на средства 
преку 
презентирање на 
проектот пред 
локалната 
заедница и 
евентуални 
спонзори 
5. Спроведување 
на посапка за 
избор на 
најповолен 
изведувач 
6. Обнова на 
постоечките 
терени и 
пуштање во 
функција 

 

 

1.1.7 Подобрување на 
осветлувањето во и 
надвор од училиштето, а 
со тоа и подобрување на 
безбедноста  на 
учениците и вработените 

  1.Формирање на 
тим 
2. Изработка на 
студија за 
потреба од 
замена на 
постоечките 
светилки со нов 
ЛЕД систем на 
економични 

4. 
Обезбедување 
на средства 
преку 
презентирање 
на проектот 
пред 
локалната 
заедница и 
евентуални 
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светилки 
3. Подготовка на 
предлог проект 
и предлог буџет 

спонзори 
5. 
Спроведување 
на посапка за 
избор на 
најповолен 
изведувач 
6. Реализација 
на проектот 

1.1.8 Подобрување на  
условите за практична 
настава (изградба на 
полигон за ракување со 
моторна пила) 

1. .Формирање на 
тим 
2. Изработка на 
студија за потреба 
од изградба на 
полигон за 
ракување со 
моторна пила 
3. Подготовка на 
предлог проект, 
предлог буџет и 
обезбедување  на 
простор 

4. Обезбедување 
на средства преку 
презентирање на 
проектот пред 
локалната 
заедница и 
евентуални 
спонзори 
5. Спроведување 
на посапка за 
избор на 
најповолен 
изведувач 
6. Реализација на 
проектот 

  

1.2 Дооградување на  
училишниот двор  

1.2.1 Да се идентификува 
моменталната состојба со 
оградувањето на 
училиштето 

1. формирање на 
тим. 
2.Увид на лице 
место за тоа каде 
треба да се изведе 
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оградата. 
3. Изготвување 
записник од 
извршениот увид  
на состојбата. 

1.2.2 Да се изработи 
предлог проект и да се 
обезбедат средства за 
дооградување на 
училишниот двор 

 1. Формирање на 
тим. 
2.Изготвување на 
предлог буџет за 
ограда околу 
училишниот двор. 
3.Презентација на 
предлог буџетот 
пред спонзори и 
локалната 
заедница. 
4. Доставување на 
барања за понуди. 

 
 

 

1.2.3 Да се реализира 
предлог проектот  

  1. формирање на 
тим. 
2.Доставување 
на понуди од 
набавувачи. 
3.Избор на 
најповолна 
понуда и 
склучување на 
договор. 
4.Изведување на 
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подготвителни 
работи. 
5. Изведување 
на оградата 
околу 
училиштето. 
6.Вклучување на 
родителите и 
наставниците во 
дел од 
активностите. 
7. Стручен 
надзор на 
извршената 
градежна работа 
и технички 
прием. 

 
 
 
1.3 Доопремување 
на училишната 
работилница со 
машини и уреди за 
изведување на 
практична настава 

1.3.1 Да се идентификува 
постоечката состојба со 
опрема во училишната 
работилница за 
изведување на практична 
настава 

1. формирање на 
тим. 
2. Увид во 
состојбата (на 
лице место). 
3. Увид во 
извештајот од 
пописна комисија. 
4. Изготвување на 
преглед на 
постоечката 
опрема. 
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1.3.2 Да се утврди 
потребата од машини и 
уреди за изведување на 
практичната настава  

1. Формирање на 
тим. 
2.Изготвување на 
анкетни листови за 
наставниците за 
утврдување на 
потребата од 
машини и уреди за 
изведување на 
практична настава. 
3.Собирање на  
информации за 
нови машини и 
уреди. 

4. Определување 
на приоритетни 
машини и уреди. 
5. Собирање 
информации за 
цените на 
приоритетни 
машини и уреди. 

  

1.3.3  Да се обезбедат 
средства за набавка на 
приоритетно потребните 
машини и уреди за 
изведување на 
практичната настава 

 1. Формирање на 
тим. 
2.Изготвување на 
предлог проект и 
буџет за набавка 
на приоритетно 
потребни машини 
и уреди за 
изведување на 
практичнанастава. 
3.Презентација на 
предлог проектот 
и предлог буџетот 
пред спонзори и 
локална заедница. 

 . 
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4. доставување на 
барања за 
прибирање на 
понуди 

1.3.4 Да се набават 
потребните машини и 
уреди за изведување на 
практичната настава  

 . 1. формирање на 
тим. 
2. Доставување 
на понуди од 
набавувачи 
3.Избор на 
најповолна 
понуда и 
склучување на 
договор. 
4. Набавка на 
машините и 
уредите и нивно 
доставување и 
монтирање во 
работилницата. 

 

1.4 Реализирање на 
Ботаничка градина, 
агро-ботаничка 
градина и 
Дендрариум во 
училишниот двор 

1.4.1 Да се идентификува 
моменталната состојба со 
условите и можностите 
за реализирање на 
ботаничка и агро 
ботаничка градина и 
дендрариум во 
училишнниот двор. 
 

1. формирање на 
тим. 
2. Увид во 
состојбата (на 
лице место). 
3. Увид во 
извештајот од 
пописната 
комисија. 
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 4. Изготвување на 
преглед на 
постоечката 
состојба. 

1.4.2 Обезбедување на 
средства за подигање на 
ботаничка и агро 
ботаничка градина и 
дендрариум во 
училишниот двор 
 

 1.Формирање тим. 
2.Изготвување на 
предлог проект и 
предлог буџет за 
реализирање на 
Ботаничка 
градина, агро-
ботаничка 
градина и 
дендрариум во 
училишниот двор. 

3.Презентација 
на предлог 
проектот и 
предлог буџетот 
пред спонзори и 
локалната 
заедница. 
4. доставување 
на барања за 
прибирање на 
понуди 

 

1.4.3 Изградба на 
Ботаничка градина, агро-
ботаничка градина и 
Дендрариум во 
училишниот двор 

  1. формирање 
тим. 
2.Доставување 
на понуди од 
набавувачи. 
3.Избор на 
најповолна 
понуда и 
склучување на 
договор. 

4. 
Реализирање 
на изградбата 
на ботаничка 
и 
агроботаничка 
градина и 
Дендрариум 
5. Стручен 
надзор на 
извршената 
работа и 
технички 
прием 
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1.5 Лозова 
економија 
(реконструкција, 
проширување, 
осовременување) 

1.5.1 Да се идентификува 
моменталната состојба со 
лозовата економија 
 

1. формирање на 
тим. 
2. Увид во 
состојбата (на 
лице место). 
3. Увид во 
извештајот од 
пописната 
комисија. 
4. Изготвување на 
преглед на 
постоечката 
состојба. 

   

1.5.2. Замена на 
постоечките дрвени 
колци со бетонски  

1.Формирање тим. 
2.Изготвување на 
предлог проект и 
предлог буџет за 
менување на 
дрвените колци 

3.Обезбедување 
на средства од 
субвенции и од  
4. доставување на 
барања за 
прибирање на 
понуди 

5. Постепена 
замена на 
колците 

5. Постепена 
замена на 
колците 

1.5.3. Проширување на 
лозовиод насад 

1.Формирање тим. 
2.Изготвување на 
предлог проект и 
предлог буџет за 
подигање на нови 
лозови насади 

3.Обезбедување 
на средства од 
субвенции  
4. доставување на 
барања за 
прибирање на 
понуди за набавка 
на садници 

5. Подигање на 
нови лозови 
насади 

5. Подигање 
на нови 
лозови насади 
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1.5.4. Инсталирање на 
систем капка по капка 

1.Формирање тим. 
2.Изготвување на 
предлог проект и 
предлог буџет за 
изградба на систем 
капка по капка 

3.Обезбедување 
на средства од 
субвенции  и 
презентација на 
предлог проектот 
и предлог буџетот 
пред спонзори и 
локалната 
заедница. 
4. доставување на 
барања за 
прибирање на 
понуди за 
инсталирање на 
систем за 
наводнување 

5. Инсталирање 
на системот за 
наводнување 
„капка по капка“ 

6. Стручен 
надзор на 
вградениот  
систем за 
наводнување 
и технички 
прием 

1.5.5 Реконструкција на 
винотека и опремување 
на етно-просторија за 
дегустација на вино 

1.Формирање тим. 
2.Изготвување на 
предлог проект и 
предлог буџет за 
реконструкција 
опремување на 
посебна етно-
просторија за 
дегустација 

3, Обезбедување 
на средства, 
презентација на 
предлог проектот 
и предлог буџетот 
пред спонзори и 
локалната 
заедница. 
4.Спроведување 
на постапка за 
набавка на опрема 
5. Инсталирање на 
опремата 

  



                 Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци 
 

 23 

1.5.6 Набавка на 
електрична маказа и  
современа машина за 
зелена резидба на 
лозовите насади 

1.Формирање тим. 
2.Изготвување на 
предлог проект и 
предлог буџет за 
набавка на 
електричната 
маказа и машината 
за зелена резидба 
 

3. Обезбедување 
на средства, 
презентација на 
предлог проектот 
и предлог буџетот 
пред спонзори и 
локалната 
заедница. 
4.Спроведување 
на постапка за 
набавка на 
електричната 
маказа и 
машината за 
зелена резидба 
5. Набавка на 
предвидените 
машини 

6. Реализирање 
на набавката на 
опремата 
7. Стручен 
надзор на 
извршената 
работа и 
технички прием 

 

 

1.5.7 Изградба на 
пластеник за 
производство на 
раноградинарски куктури 

 1.Формирање на 
тим 
2.Изготвување на 
предлог проект за 
пластеник и 
предлог буџет 

3.Обезбедување 
на средства и 
презентација на 
предлог буџетот 
пред спонзори 
или локалната 
заедница 

4. 
Спроведување 
на постапка за 
набавување на 
потребен 
материјал 
5. Изградба на 
пластеникот 
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1.6 Отворање на 
училишна 
репрезентативна 
продавница за 
сопствени производи 

1.6.1. Продажба на 
готови сопствени 
производи (можност за 
финасиска добивка и 
можност за рекалмирање 
на училиштето) 

1. Формирање на 
тим 
2. Испитување на 
законската 
регулатива околу 
можноста за 
продавање на 
сопствени 
производи и 
испитување на 
пазарот  

3. Обезбедување 
на простор за 
отворање на 
продавница 
4. Изработка на 
бизнис план за 
работа на 
продавницата 
5. Презентирање 
на бизнис планот 
пред локалната 
заедница и бизнис 
партнери 

6. Подготовка на 
сопствени 
производи кои 
би биле на 
продажба (нивно 
соодветно 
пакување) 
7. Уредување на 
продажниот 
простор 
8. Отворање на 
продавницата 

 

1.7 Доопремување 
на енолошката и 
педолошката 
лабораторија 
„Агролаб“ 

1.7.1 Комплетно 
искористување на 
инсталираната 
лабораторија 

1. Формирање на 
тим 
2. Изработка на 
бизнис план за 
работата 
лабораторијата 
3 Идентификување  
на потребна 
опрема за 
доопремување на 
лабораторијата 

4 Ставање во 
функција на 
лабораторијата за 
да може да се 
користи покрај за 
свои потреби, 
така и запотреби 
на граѓанството 
5 Функционирање 
на лабораторијата 
како мини 
компанија 
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2.1 Стручно 
усовршување на 
наставниците од 
стручните подрачја 

2.1.1 Да се обезбедат 
средства за обучување на 
наставниците 

 1. формирање на 
тим 
2. Изготвување на 
предлог буџет за 
обука 
3. Презентација на 
предлог буџетот 
пред спонзори 
или локалната 
заедница 

4. Доставување 
на барање за 
прибирање на 
понуди од 
релевантни 
консултантски 
куќи за 
реализација на 
обуки 

 

2.1.2 Да се реализира 
обуката на наставниците 

  1. формирање на 
тим 
2. Доставување 
на понуди за  
обуки 
3. Избор на 
најповолна 
понуда и 
склучување на 
договор 
4 Реализација на 
обуката 

 

2.2 Едукација на 
наставниците за 
начини на 
аплицирање со 
проекти пред 
фондовите на ЕУ 

2.2.1 Да се 
идентификуваат 
потребите на 
наставниците за 
едукација за изработка на 
проекти 
 

 
1. формирање на 
тим 
2.Изготвување на 
анкетни листови 
3. Анкетирање на 
наставниците 
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4. Анализирање на 
резултатите од 
анкетата 
5. Изготвување на 
список на 
наставници за 
едукација 

2.2.2 Да се обезбедат 
средства за обучување на 
наставниците 

1. формирање на 
тим 
2. Изготвување на 
предлог буџет за 
обука 
3. Презентација на 
предлог буџетот 
пред спонзори и 
локална заедница 

4. Доставување на 
барање за 
прибирање на 
понуди од 
консултантски 
куќи за 
реализација на 
обуки 

   

2.2.3 Да се реализира 
обуката на наставниците 

  1. Формирање на 
тим 
2. Доставување 
на понуди од 
понудувачи 
3. Избор на 
понуда и 
склучување на 
договор 
4. Подготовка на 
реализацијата 
5 Реализација на 
обуката 

  



                 Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци 
 

 27 

2.3 Обука на 
наставниците за 
инклузивна настава 

2.2.1 Да се 
идентификуваат 
потребите на 
наставниците за 
едукација за инклузивна 
настава 

1. формирање на 
тим 
2.Изготвување на 
анкетни листови 
3. Анкетирање на 
наставниците 
4. Анализирање на 
резултатите од 
анкетата 
5. Изготвување на 
список на 
наставници за 
едукација  

    
 

2.2.2 Да се обезбедат 
средства за обучување на 
наставниците 

 1. формирање на 
тим 
2. Изготвување на 
предлог буџет за 
обука 
3. Презентација на 
предлог буџетот 
пред спонзори и 
локална заедница 
4. Доставување на 
барање за 
прибирање на 
понуди од 
консултантски 
куќи за обуки 
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2.2.3 Да се реализира 
обуката на наставниците 

 1. Формирање на 
тим 
2. Доставување на 
понуди од 
понудувачи 
 

3. Избор на 
најповолна 
понуда и 
склучување на 
договор 
4. Подготовка на 
реализацијата 
5 Реализација на 
обуката 

  

3.1 Унапредување на 
соработката со 
родителите на 
учениците со 
неученичко 
однесување 

3.1.1 Да се 
идентификуваат 
учениците со неученичко 
однесување 

1. Формирање на тим 
2. Увид во одделенските дневници, извештаите од одд. и наст.совет, и од 
стручна служба 
3. Изготвување на список на ученици со неученичко однесување 

3.1.2 Да се изготви план и 
програма за работа со 
родители чии деца 
покажуваат неученичко 
однесување 

1. Формирање на тим 
2. Одредување кои конкретни активности и временска рамка за 
активностите кои ќе се реализираат со родителите 
3. Изготвување на план и програма за работа со родители чии деца 
покажуваат неученичко однесување 

3.1.3 Да се реализира 
планот и програмата за 
работа со родители чии 
деца покажуваат 
неученичко однесување 

1. формирање на тим 
2. Подготовка на материјали и работилници за работа со родителите 
3.Изведување на активностите предвидени со планот и програмата 
4. Евалуација на реализираната програма 

3.2 Унапредување на 
соработката со 
локалната заедница 
и деловни субјекти 
од општина 
Кавадарци и 

3.2.1 Да се интензивира 
соработката помеѓу  
Советот на родители и 
локалната заедница 

1.Одржување на информативен состанок со Совет на родители за  
интензивирање на соработката со локалната заедница 
2. Одредување на група родители кои ќе одржат информативни состаноци 
за членови на локалната заедница 
3. Избор на членови на локалната заедница кои ќе присуствуваат на 
информативните состаноци 
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пошироко 4. Одредување на место и време за одржување на состаноците 
5. Одржување на заеднички состаноци со Советот на родители и избраните 
членови од локалната заедница 
6. Информирање на членовите на локалната заедница за животот и работата 
на училиштето преку огласна табла 

3.2.2 Да се вклучи 
локалната заедница во 
животот и работата на         
училиштето 

1. Организирање на информативен состанок за претставници од локалната 
заедница 
2. Одредување група претставници од локалната заедница по случаен избор 
3. Присуство на претставници од локал. заедница на состанок 
4. Одржување на состанокот 
5. Учество на локалната заедница со финансиски средства за подобрување 
и осовременување  на работата на училиштето 

3.2.3 Да се склучат 
договори за деловно 
техничка соработка со 
деловни субјекти од 
општина Кавадарци и 
пошироко 

1. Организирање на информативен состанок со претставници од деловни 
субјекти од општина Кавадарци и пошироко 
2. Формулирање на содржината на документот за деловно техничка 
соработка со деловни субјекти од општина Кавадарци и пошироко 
3. Склучување на договори за деловно техничка соработка на училиштето 
со деловни субјекти од општина Кавадарци и пошироко 

3.3 Подобрување на 
транспарентноста 
при запознавањето 
на родителите со 
функционирањето на 
училиштето. 

3.3.1 Да се идентификува 
моменталната состојба на 
запознаеноста на 
родителите со 
функционирањето на 
училиштето 

1. формирање на тим 
2.Изготвување на анкетни листови и Анкетирање на родителите 
3. Анализирање на резултатите од анкетата 
4. Изготвување на сумативни резултати за состојбата на запознаеноста на 
родителите со функционирањето на училиштето. 

3.3.2 Да се изработи план и 
програма за работа за 
транспарентно 
информирање на родители 
со функционирање на 
училиштето 

1. Формирање на тим 
2. Изготвување на план и програма за работа. 
3.Изготвување на предлог буџет за изведување на планот и програмата 
4.Презентација на предлог буџетот и план и програмата за работа пред спонзори 
или локалната заедница 



                 Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци 
 

 30 

3.3.3 Да се реализира 
планот и програмата за 
работа  

1. формирање на тим 
2. Вклучување на членови од советот на родители 
3. Презентација на планот и програмата за работа пред родителите 
4. Реализација на планот и програмата за работа. 

4.1 Воведување на 
нови профили 

4.1.1 Воведување на нови 
профили 

 
1. формирање на 
тим 
2.Изготвување на 
анкетни листови 
3. Анкетирање на 
наставниците 
4. Анализирање на 
резултатите од 
анкетата 
5. Изготвување на 
листа на можни 
нови профили 

6.Доставување на 
барање до 
надлежните 
институции за 
одобрување на 
новите профили 
7.Опремување на 
училиштето со 
нагледни и 
наставни средства 
потребни за новите 
профили 

  

4.2 Ангажирање на 
маркетинг агенција 

4.2.1 Ангажирање на 
маркетинг агенција 

1. формирање на 
тим 
2. Изготвување на 
предлог буџет за 
ангажирање на 
маркетинг 
агенција 
3. Презентација на 
предлог буџетот 
пред спонзори и 
локалната 
заедница 
 

4. Доставување на 
барање за 
прибирање на 
понуди 
5. Доставување на 
понуди од 
понудувачи 
6. Избор на 
најповолна 
понуда и 
склучување на 
договор 
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Стратешка цел  1. Подобрување на условиите за изведување на теоретска и практична настава  во 
училиштето 
 
Развојна цел: 1.1 Обезбедување на подобри и посовремени услови за теоретска, практична и теренска настава 
 

 
Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временск
а рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трош 
 
1.1.1 Да се 
идентификува  
моменталната 
состојба со 
азбестниот кров 

1. Да се формира тим 3 
наставници 

просторија, хартија, 
ПЦ 

100д 2017 Записник од 
извршен увид 
во 
моменталната 
состојба со 
кровот 

-преглед на 
планската 
документациј
а од 
изградбата 
на зградата  
-извештај од 
фактичката 
состојба со 
кровот 

2. Увид во планската 
документација за изградба на 
зградата 

работен тим хартија, пенкало, 
просторија, пописни 
листи 

100д 2017 

3. Утврдување на фактичката 
состојба на кровот 

работен тим хартија, компјутер, 
принтер, фотокопир 

300д 2017 

4. Изготвување на записник од 
извршениот увид 

работен 
тим, 
наставници 

хартија, анкетни 
листови 

400д 2017 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трош 
1.1.2  Да се 
изработи предлог 
проект и да се 
обезбедат средства 
за менување на 
азбестниот кров  

1.Формирање на тим 4 
наставници 
директор 

просторија, хартија, 
пенкала,  

100д 2018 Изработена 
калкулација 
за цена на 
чинење 
 
изготвен 
предлог буџет 
 
доставени 
барања за 
понуди 

-
презентација 
на предлог 
буџет  
 
Барања за 
понуди 

2.   Изготвување на 
калкулација за цена на чинење 
и изготвување предлог буџет 
за менување на кров 

работен тим просторија, хартија, 
пенкала, фасцикли 

200д 2018 

3. Презентација на предлог 
буџетот пред спонзори и 
локалната заедница 

работен 
тим,  

Просторија, 
компјутер, хартија, 
фотокопир, принтер 

700д 2018 

4. Доставување на барања за 
понуди 

работен 
тим,  

Просторија, 
компјутер, хартија, 
фотокопир, принтер 

700д 2018 
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Конкретни цели 
 

 
активности 

Ресурси временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази човечки Физички трош 

1.1.3 Реализација 
на проектот за 
менување на 
кровот 

1. Формирање на тим 
 

4 наст. Просторија 100д 2019 Избрана е 
најповолна 
понуда, 
склучен е 
договор и 
променет е 
кровот на 
училиштето 

Понуди од 
набавувачи, 
записници 
од надзорот 
на 
извршената 
градежна 
работа и 
записник 
од 
технички 
прием за 
променет 
кров на 
училиштет
о 

2. Доставување на понуди од 
набавувачи  

работен 
тим, 
директор 

просторија, хартија, 
компјутер, принтер, 
телефон,факс, 
фотокопир 

500д 2019 

3. Избор на најповолна понуда 
и склучување на договор 
 

работен 
тим, 
секретар,ди
ректор 

телефон,факс 
хартија, пенкало, 
компјутер 

2000д 2019 

4. Изведување на 
подготвителни работи 
 
 

работен 
тим, 
директор, 
понудувачи 

просторија, 
компјутер, хартија,  

200д 2019 

5.Изведување на промената на 
кровот на училиштето 

 

работен 
тим, 
секретар 

телефон,факс 
хартија, пенкало, 
компјутер 

допол 2019 

6.Вклучување на родителите и 
наставниците во дел од 
активностите 

работен 
тим,  

телефон,факс 
хартија, пенкало, 
компјутер 

допол 2019 

7.Стручен надзор на 
извршената градежна работа и 
технички прием. 

работен 
тим, 
секретар,ди
ректор 

телефон,факс 
хартија, пенкало, 
компјутер 

допол 2019 



                 Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци 
 

 34 

 
 

Конкретни цели 
 

 
активности 

Ресурси временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази човечки Физички трош 

1.1.4 Поставување 
на енергетски 
ефикасна фасада 

1. Формирање на тим 4 наст. Просторија 100д 2017 Поставена е 
енергетски 
ефикасна 
фасада 

 Фактура, 
записник од 
стручен 
надзор 

2. Изработка на студија за 
потребата и ефикасноста на 
таква фасада  

работен тим, 
директор 

просторија, 
компјутер, хартија,  

100д 2017 

3. Изготвување на предлог 
буџет за обнова на фасадата 

работен тим, 
директор, 
наставници 

 компјутер, пенкало, 
хартија, принтер, 
телефон 

200д 2018 

4. Презентирање на проектот 
и предлог буџетот пред 
локалната заедница и 
евентуални спонзори 

Работен 
тим, 
директор  

Возило, просторија, 
хартија, телефон 

Допол
нител
но 

2018 

5.  Обезбедување на средства 
за реализација на проектот 

работен тим, 
директор, 
наставници 

просторија, 
компјутер, хартија,  

100д 2019 

6. Спроведување на набавка и 
избор на најповолен изведувач 

работен тим, 
директор 

просторија, 
компјутер, хартија,  

100д 2019 

7. Реализација на проектот работен тим, 
директор, 
наставници 

 компјутер, пенкало, 
хартија, принтер, 
телефон 

 
допол 

2019 

8. Стручен надзор на 
извршената градежна 
работа и технички прием. 

работен тим, 
директор, 
наставници 

 компјутер, пенкало, 
хартија, принтер, 
телефон 

допол  
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Конкретни цели 

 

 
активности 

Ресурси временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази човечки Физички трош 

1.1.5 Подобрување 
на состојбата со 
греењето во 
училиштето 

1. Формирање на тим 4 наст. Просторија 100д 2017 Подобрено 
греењето во 
училиштето 

Проект за 
инсталација 
на сопствен 
парен котел,  
постапка на 
јавна 
набавка 
Фактура, 
записник од 
стручен 
надзор и 
технички 
прием 

2. Анализа на состојбата со 
греењето во училиштето 

работен тим, 
директор 

просторија, 
компјутер, хартија,  

100д 2017 

3. Ангажирање на фирма за 
изработка проект за целосно 
издвојување на парниот котел 
од заедничкиот котел 

работен тим, 
директор, 
наставници 

 компјутер, пенкало, 
хартија, принтер, 
телефон 

200д 2017 

4. Презентирање на прокетот 
со предлог буџет пред 
локалната заедница и пред 
евентуални спонзори или 
аплицирање за донациј 

Работен 
тим, 
директор  

Возило, просторија, 
хартија, телефон 

Допол
нител
но 

2018 

5.  Обезбедување на 
финансиска конструкција 

работен тим, 
директор, 
наставници 

просторија, 
компјутер, хартија,  

100д 2018 

6. Спроведување на постапка 
за јавна набавка и избор на 
најповолен изведувач 

работен тим, 
директор 

просторија, 
компјутер, хартија,  

100д 2018 

7. Набавка и монтирање на 
опремата 

работен тим, 
директор, 
наставници 

 компјутер, пенкало, 
хартија, принтер, 
телефон 

  2018 

9. Стручен надзор на 
извршената градежна 
работа и технички прием. 

работен тим, 
директор, 
наставници 

 компјутер, пенкало, 
хартија, принтер, 
телефон 

 2018 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

Ресурси временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази човечки Физички трош 

1.1.6 Изградба на 
надворешни 
спортски објекти 

1. Формирање на тим 4 наст. Просторија 100д 2018 Надворешнит
е спортски 
објекти се 
обновени и 
ставени во 
функција 

Проект за 
обновување 
на 
постоечките 
терени, 
избор на 
најповолен 
понудувач, 
записник од 
стручен 
надзор 

2. Увид во состојбата на 
постоечките терени и анализа 
на потребата на нивно 
реактивирање 

работен тим, 
директор 

просторија, 
компјутер, хартија,  

100д 2018 

3. Изработка на проект за 
обновување на постоечките 
терени 

работен тим, 
директор, 
наставници 

 компјутер, пенкало, 
хартија, принтер, 
телефон 

200д 2018 

4. Обезбедување на средства 
преку презентирање на 
проектот пред локалната 
заедница и евентуални 
спонзори 

Работен 
тим, 
директор  

Возило, просторија, 
хартија, телефон 

Допол
нител
но 

2019 

5.  Спроведување на посапка 
за избор на најповолен 
изведувач 

работен тим, 
директор, 
наставници 

просторија, 
компјутер, хартија,  

100д 2019 

6. Обнова на постоечките 
терени и пуштање во функција 

работен тим, 
директор 

просторија, 
компјутер, хартија,  

100д 2018 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

Ресурси временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази човечки Физички трош 

1.1.7 Подобрување 
на осветлувањето 
во и надвор од 
училиштето, а со 
тоа и подобрување 
на безбедноста  на 
учениците и 
вработените 

1. Формирање на тим 4 наст. Просторија 100д 2019 Заменети се 
светилките со 
нови ЛЕД 
светилки и 
подобрено е 
осветлувањет
о во и надвор 
од 
училиштето 

Студија за 
потреба од 
замена на 
постоечките 
светилки со 
нов ЛЕД 
систем на 
економични 
светилки, 
записник од 
извршената 
работа 
 

2. Изработка на студија за 
потреба од замена на 
постоечките светилки со нов 
ЛЕД систем на економични 
светилки 

работен тим, 
директор 

просторија, 
компјутер, хартија,  

100д 2019 

3. Подготовка на предлог 
проект и предлог буџет 

работен тим, 
директор, 
наставници 

 компјутер, пенкало, 
хартија, принтер, 
телефон 

200д 2019 

4. Обезбедување на средства 
преку презентирање на 
проектот пред локалната 
заедница и евентуални 
спонзори 

Работен 
тим, 
директор  

Возило, просторија, 
хартија, телефон 

Допол
нител
но 

2020 

5.  Спроведување на постапка 
за избор на најповолен 
изведувач 

работен тим, 
директор, 
наставници 

просторија, 
компјутер, хартија,  

100д 2020 

6. Реализација на проектот работен тим, 
директор 

просторија, 
компјутер, хартија,  

100д 2020 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

Ресурси временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази човечки Физички трош 

1.1.8 Подобрување 
на  условите за 
практична настава 
(изградба на 
полигон за 
ракување со 
моторна пила) 

1. Формирање на тим 4 наст. Просторија 100д 2017 Изграден е 
современ 
полигон за 
ракување со 
моторна пила 

Студија за 
изградба на 
полигон за 
ракување со 
моторна 
пила, 
запсиник од 
извршената 
работа 

2. Изработка на студија за 
потреба од изградба на 
полигон за ракување со 
моторна пила 

работен тим, 
директор 

просторија, 
компјутер, хартија,  

100д 2017 

3. Подготовка на предлог 
проект, предлог буџет и 
обезбедување  на простор 

работен тим, 
директор, 
наставници 

 компјутер, пенкало, 
хартија, принтер, 
телефон 

200д 2017 

4. Обезбедување на средства 
преку презентирање на 
проектот пред локалната 
заедница и евентуални 
спонзори 

Работен 
тим, 
директор  

Возило, просторија, 
хартија, телефон 

Допол
нител
но 

2018 

5.  Спроведување на постапка 
за избор на најповолен 
изведувач 

работен тим, 
директор, 
наставници 

просторија, 
компјутер, хартија,  

100д 2018 

6. Реализација на проектот работен тим, 
директор 

просторија, 
компјутер, хартија,  

100д 2018 
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Стратешка цел  1.Подобрување на условите за изведување на теоретска и практична настава  во училиштето 
 
Развојна цел: 1.2 Дооградување на училишниот двор 
 

 
Конкретни цели 

 

 
активности 

ресурси временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази човечки физички трош 

1.2.1 Да се 
идентификува 
моменталната 
состојба со 
оградувањето на 
училиштето 

1. формирање на тим 
 
 

3 
наставници. 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2017 идентификува
на состојба со 
оградувањет
о на 
училиштето  

Записник од 
увидот на 
лице место 

2.Увид на лице место за тоа 
каде треба да се изведе 
оградата 
 
 

работен 
тим,  

 хартија, пенкало, 
дигитален 
фотоапарат 

200д 2017 

3.Изготвување записник од 
извршениот увид  на 
состојбата 
 
 

работен 
тим,  

просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

200д 2017 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

ресурси временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази човечки физички трош 

1.2.2 Да се 
изработи предлог 
проект и да се 
обезбедат средства 
за оградување на 
училишниот двор 
 

1. Формирање на тим 
 

3 
наставника 
и стручно 
лице. 

просторија, хартија 100д 2018 изработен 
проект и 
обезбедени 
средства 

документациј
а на 
проектот, 
договор со 
донаторот, 
видео запис 
предлог 
буџет  

2.Изготвување на предлог 
проект и предлог буџет за 
изведување на ограда околу 
училишниот двор 

работен 
тим,стручно 
лице 

просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер, фотокопир 

300д 2018 

3.Презентација на предлог 
програмата и предлог буџетот 
пред спонзори и локалната 
заедница 

работен 
тим,директо
р 
  

просторија, лап топ, 
проектор, возило 
  

600д 
  

2018 

4. Доставување на барања за 
прибирање на понуди 

работен 
тим, 
секретар, 
директор 
  

просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер, фотокопир 

300д 2018 
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Конкретни цели 
 

 
активности 

ресурси временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази човечки физички трош 

1.2.3 Да се 
реализира предлог 
проектот за 
дооградување на 
училишниот двор 

1. формирање на тим 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија,  100д 2019 Извршено 
дооградување 
на 
училиштето и 
зголемена 
безбедност 

фотографии од 
реновираните 
под, тендерска 
документација, 
извештај од 
извршениот 
надзор, видео 
запис од 
техничкиот 
прием 

2.Доставување на понуди од 
набавувачи 

секретар телефон 300д 2019 

3.Избор на најповолна понуда 
и склучување на договор 

директор, 
работен тим 

просторија, хартија, 
телефон,компјутер 

100д 2019 

4. Изведување на 
подготвителни работи 
 

работен 
тим, 
наставници, 
родители, 
техничка 
служба 

училници, возило, 
алати за работа 

300д 2019 

5. Изведување на оградата 
околу училиштето 

градежни 
работници, 
работен тим 

градежен 
материјал, алати за 
работа, возило,  

Допол
нител 

2019 

6.Вклучување на родителите и 
наставниците во дел од 
активностите 

работен 
тим, 
наставници, 
родители 

 телефон 300д 2019 

7. Стручен надзор на 
извршената градежна работа и 
технички прием 

работен 
тим, 
директор, 

 Дигитален апарат, 
хартија, пенкало,  
камера 

Допол
нител
но  

2019 
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Стратешка цел  1.Подобрување на условиите за изведување на теоретска и практична настава  во 
училиштето 
 
Развојна цел: 1.3 Доопремување на училишната работилница со машини и уреди за изведување на практична настава 
 
 

 
Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трош 
1.3.1 Да се 
идентификува 
постоечката 
состојба со опрема 
во училишната 
работилница за 
изведување на 
практична настава 

1. формирање на тим 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2017 идентификува
на е 
состојбата со 
со опрема во 
училишната 
работилница 

записник од 
извршениот 
увид, 
фотографии 
пописни 
листи 

2. Увид во состојбата (на лице 
место) 
 

директор, 
работен 
тим, 
наставници 
од 
стручниот 
актив 

 хартија, пенкало, 
дигитален 
фотоапарат 

100д 2017 

3. Увид во извештајот од 
пописната комисија 
 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2017 

4. Изготвување на преглед на 
постоечката опрема 

Работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

200д 2017 
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Конкретни цели 
 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

1.3.2 Да се утврди 
потребата од 
машини и уреди за 
изведување на 
практичната 
настава 

1. Формирање на тим 
 

директор, 
тројца 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2017 Извршено 
определувањ
е на 
потребните 
машини и 
алати 

 анкетни  
лист ови 
информации 
за 
приоритетни
те машини и 
алати  со 
цени 

2.Изготвување на анкетни 
листови за наставниците за 
утврдување на потребата од 
машини и уреди за изведување 
на практична настава 

работен тим просторија хартија, 
компјутер,принтер 

500д 2017 

3.Собирање на  информации 
за нови машини и уреди 
 

работен тим просторија, 
компјутер, принтер, 
хартија, телефон 

200д 2017 

4. Определување на 
приоритетни машини и уреди 
 

работен 
тим, 
директор 

просторија, 
компјутер, принтер, 
хартија, телефон 

100д 2018 

5. Собирање информации за 
цените на приоритетните 
машини и уреди 

Работен 
тим, стручен 
актив 

Компјутер,принтер 
телефон возило 

Допол
нител
но  

2018 

 
 



                 Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци 
 

 44 

 
Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

1.3.3 Да се 
обезбедат средства  
за набавка на  
потребните 
машини и уреди за 
изведување на 
практичната 
настава  

1. формирање на тим 
 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2018  Обезбедени 
средства за 
набавка на 
потребните 
машини и 
уреди 

 Предлог 
буџет, 
барања за 
прибирање 
на понуди, 
список на 
работниот 
тим 

2.Изготвување на предлог 
буџет за набавка на 
приоритетно потребните 
машини и уреди за изведување 
на практичната настава 

работен 
тим,секрета
р  

просторија, 
компјутер, принтер, 
хартија, телефон 

 
Допол
нител
но ќе 
се 
пресм
ета 

2018 

3.Презентација на предлог 
буџетот пред спонзори и 
локална заедница 
 

 Директор, 
работен тим 

Возило, лап топ, 
лцд проектор, 
хартија, телефон, 
принтер 

 
Допол
нител
но ќе 
се 
пресм
ета 

2018 

4.Доставување на барања за 
прибирање на понуди 
 

работен 
тим, 
директор 
  

просторија, хартија, 
телефон, компјутер, 
принтер 

500д 2018 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

1.3.4 Да се набават 
потребните 
машини и уреди за 
изведување на 
практичната 
настава  

1. формирање на тим 
 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2019 Набавени 
потребните 
машини и 
алати 
Подобрен на 
чин на 
изведувањена 
практичната 
настава 

фотографии 
од новата 
опрема 
тендерска 
документаци
ја,  видео 
запис од 
техничкиот 
прием 

2.Доставување на понуди од 
набавувачи 
 

секретар телефон 200д 2019 

3.Избор на најповолна понуда 
и склучување на договор 
 

директор, 
работен тим 

просторија, хартија, 
телефон 

100д 2019 

4. Набавка на машините и 
уредите и нивно доставување 
и монтирање во училишната 
работилница 

работен 
тим, 
наставници, 
родители, 
техничка 
служба 

Возило,телефон 
фото апарат 

Допол
нител
но ќе 
се 
пресм
ета 

2019 
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Стратешка цел  1.Подобрување на условиите за изведување на теоретска и практична настава  во 
училиштето 
 
Развојна цел: 1.4 Рealizirawe na : Botani~ka и Агро-botani~ka gradina, i Dendrarium vo u~ili{niot dvoр 
 

 
Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трош 
1.4.1 Да се 
идентификува 
моменталната 
состојба со 
условите и 
можностите за 
реализирање на 
ботаничка и агро 
ботаничка градина 
и дендрариум во 
училишнниот двор. 

1. формирање на тим. 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2017 идентификува
на е 
состојбата со  
условите и 
можностите 
за 
реализирање 
на 
ботаничка и 
агро 
ботаничка 
градина и 
дендрариум 
во 
училишннио
т двор. 
 

записник од 
извршениот 
увид, 
фотографии 
пописни 
листи 

2. Увид во состојбата (на лице 
место). 
 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

200д 2017 

3. Увид во извештајот од 
пописната комисија. 
 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2017 

4.Изготвување на преглед на 
постоечката состојба. 
 
 
 

   2017 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трош 
1.4.2 Обезбедување 
на средства за 
подигање на 
ботаничка и агро 
ботаничка градина 
и дендрариум во 
училишниот двор 

1. Формирање на тим 
 

директор, 
тројца 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2018 изработен 
проект и 
обезбедени 
средства 

документациј
а на 
проектот, 
договор со 
донаторот, 
видео запис 
предлог 
буџет  

2.Изготвување на предлог 
проект и предлог буџет  

работен тим просторија хартија, 
компјутер,принтер 

Допол
нител
но ќе 
се 
пресм
ета 

2018 

3.Презентација на предлог 
проектот и предлог буџетот 
пред спонзори и локалната 
заедница 

работен тим просторија, лап топ, 
проектор, возило 
  

600д 2019 

4.Доставување на барања за 
прибирање на понуди 
 

работен 
тим, 
директор 
  

просторија, хартија, 
телефон, компјутер, 
принтер 

500д 2019 
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Конкретни цели 
 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трош 
1.4.3 Изградба на 
Ботаничка градина, 
агро-ботаничка 
градина и 
Дендрариум во 
училишниот двор 

1. формирање тим. 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија,  100д 2019 Изградени 
Ботаничка 
градина, 
агро-
ботаничка 
градина и 
Дендрариум 
во 
училишниот 
двор  
Подобрени 
услови за 
изведување 
на наставата 

фотографии  
од 
Ботаничка 
градина, 
агро-
ботаничка 
градина и 
Дендрариу
м, проектна  
документациј
а, извештај 
од 
извршениот 
надзор, 
видео запис 
од 
техничкиот 
прием 

2.Доставување на понуди од 
набавувачи 

секретар телефон 300д 2019 

3.Избор на најповолна понуда 
и склучување на договор. 
 

директор, 
работен тим 

просторија, хартија, 
телефон,компјутер 

100д 2019 

4. Реализирање на изградбата 
на ботаничка и агроботаничка 
градина и Дендрариум во 
училишниот двор. 
 

работен 
тим, 
наставници, 
ученици, 
родители, 
техничка 
служба 

 возило, алати за 
работа 

Допол
нител
но ке 
се 
пресм
ета 

2020 

5. Стручен надзор на 
извршената работа и технички 
прием 

 
работен 
тим, 
наставници, 
родители 

Дигитален апарат, 
хартија, пенкало, 
камера  

Допол
нител
но ке 
се 
пресм
ета 
 

2020 
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Стратешка цел  1.Подобрување на условиите за изведување на теоретска и практична настава  во 
училиштето 
 
Развојна цел: 1.5 Лозова економија (реконструкција, проширување, осовременување) 
 

 
Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

1.5.1 Да се 
идентификува 
моменталната 
состојба со 
лозовата економија 
 

1. формирање на тим. 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2017 идентификува
на е 
состојбата со  
лозовата 
еконија и 
узготвен е 
преглед за 
постоечката 
состојба 
 

записник од 
извршениот 
увид, 
фотографии 
пописни 
листи 

2. Увид во состојбата (на лице 
место). 
 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

200д 2017 

3. Увид во извештајот од 
пописната комисија. 
 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2017 

4.Изготвување на преглед на 
постоечката состојба. 
 
 
 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2017 
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Конкретни цели 
 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

1.5.2. Замена на 
постоечките 
дрвени колци со 
бетонски  

1. формирање на тим. 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2017 Изготвен е 
предлог буџет 
за менување 
на колци, и 
колците 
постепено се 
заменети 
 

записник од 
извршениот 
увид, 
фотографии 
пописни 
листи 

2. Изготвување на предлог 
проект и предлог буџет за 
менување на дрвените колци  

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

200д 2017 

3. Обезбедување на средства 
од субвенции 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2018 

4. доставување на барања за 
прибирање на понуди  
 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2018 

5. Постепена замена на 
колците 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

допол 2019 - 
2020 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

1.5.3. 
Проширување на 
лозовиод насад 

1. формирање на тим. 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2017 Изготвен е 
предлог буџет 
за подигање 
на нови 
лозови 
насади, 
лозовиот 
насад е 
проширен 
 

записник од 
извршениот 
увид, 
фотографии 
пописни 
листи 

2. Изготвување на предлог 
проект и предлог буџет за 
подигање на нови лозови 
насади 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

200д 2017 

3. Обезбедување на средства 
од субвенции 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2018 

4. доставување на барања за 
прибирање на понуди за 
набавка на садници  

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2018 

6. Подигање на нови лозови 
насади 

работен тим Возило, просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

допол 2019  - 
2020 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

1.5.4. Инсталирање 
на систем капка по 
капка 

1. формирање на тим. 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2017 Инсталиран е 
систем за 
наводнување 
капка по капка  
 

записник од 
извршениот 
увид, 
фотографии 
пописни 
листи 

2. Изготвување на предлог 
проект и предлог буџет за 
изградба на систем капка по 
капка 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

200д 2017 

3. Обезбедување на средства 
од субвенции  и презентација 
на предлог проектот и предлог 
буџетот пред спонзори и 
локалната заедница. 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2018 

4. доставување на барања за 
прибирање на понуди за 
инсталирање на систем за 
наводнување 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2018 

5. Инсталирање на системот 
за наводнување „капка по 
капка“ 

работен тим Возило, просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

допол 2019 

6. Стручен надзор на 
вградениот  систем за 
наводнување и технички 
прием 

работен тим Возило, просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

допол 2020 
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Конкретни цели 
 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

1.5.5 
Реконструкција на 
винотека и 
опремување на 
етно-просторија за 
дегустација на 
вино 

1. формирање на тим. 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2017 Реконструира
на винотека и 
опремена 
етно 
просторија за 
дегустација на 
вино 
 

записник од 
извршениот 
увид, 
фотографии 
пописни 
листи 

2. Изготвување на предлог 
проект и предлог буџет за 
реконструкција опремување 
на посебна етно-просторија за 
дегустација 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

200д 2017 

3. Обезбедување на средства, 
презентација на предлог 
проектот и предлог буџетот 
пред спонзори и локалната 
заедница. 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2018 

4. Спроведување на постапка 
за набавка на опрема 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2018 

5. Инсталирање на опремата работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

допол 2018 
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Конкретни цели 
 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

1.5.6 Набавка на 
електрична маказа 
и  современа 
машина за зелена 
резидба на 
лозовите насади 

1. формирање на тим. 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2017 Набавени се 
електрична 
маказа и 
современа 
машина за 
зелена 
резидба на 
лозовите 
насади 
 

записник од 
извршениот 
увид, 
фотографии 
пописни 
листи 

2. Изготвување на предлог 
проект и предлог буџет за 
набавка на електричната 
маказа и машината за зелена 
резидба 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

200д 2017 

3. Обезбедување на средства, 
презентација на предлог 
проектот и предлог буџетот 
пред спонзори и локалната 
заедница. 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2018 

4. Спроведување на постапка 
за набавка на електричната 
маказа и машината за зелена 
резидба 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2018 

5. Набавка на предвидените 
машини 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

допол 2018 - 
2019 

6. Стручен надзор на 
извршената работа и 
технички прием 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

допол 2019 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

1.5.7 Изградба на 
пластеник за 
производство на 
раноградинарски 
куктури 

1. формирање на тим. 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2018 Изграден е 
пластеник за 
производство 
на 
раноградинар
ски култури 
 

записник од 
извршениот 
увид, 
фотографии 
пописни 
листи 

2. Изготвување на предлог 
проект за пластеник и предлог 
буџет 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

200д 2018 

3. Обезбедување на средства и 
презентација на предлог 
буџетот пред спонзори или 
локалната заедница 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2019 

4. Спроведување на постапка 
за набавување на потребен 
материјал 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2020 

5. Изградба на пластеникот работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

допол 2020 
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Стратешка цел  1.Подобрување на условиите за изведување на теоретска и практична настава  во 
училиштето 
 
Развојна цел: 1.6 Отворање на училишна репрезентативна продавница за сопствени производи 
 

 
Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

1.6.1. Продажба на 
готови сопствени 
производи 
(можност за 
финасиска добивка 
и можност за 
рекалмирање на 
училиштето) 

1. формирање на тим. 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2017 Обезбеден 
простор за 
отварање на 
продавница, 
изработен 
бизнис план 
 

записник од 
извршениот 
увид, 
фотографии 
пописни 
листи 

2. Испитување на законската 
регулатива околу можноста за 
продавање на сопствени 
производи и испитување на 
пазарот  

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

200д 2017 

3. Обезбедување на простор за 
отворање на продавница  

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2018 

4. Изработка на бизнис план за 
работа на продавницата  

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

допол 2018 

5. Презентирање на бизнис 
планот пред локалната 
заедница и бизнис 
партнери 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

допол 2018 
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6. Подготовка на сопствени 
производи кои би биле на 
продажба (нивно соодветно 
пакување) 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

допол 2019 

7. Уредување на продажниот 
простор 

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

допол 2019 

8. Отворање на продавницата работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

допол 2019 
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Стратешка цел  1.Подобрување на условиите за изведување на теоретска и практична настава  во 
училиштето 
 
Развојна цел: 1.7 Доопремување на енолошката и педолошката лабораторија “Агролаб“ 
 

 
Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

1.7.1 Комплетно 
искористување на 
инсталираната 
лабораторија 

1. формирање на тим. 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2017 идентификува
на е 
состојбата со  
условите и 
можностите 
за 
реализирање 
на 
енолошка, 
агропедоло
шка и 
хемиска 
лабораторија 
 

записник од 
извршениот 
увид, 
фотографии 
пописни 
листи 

2. Изработка на бизнис план за 
работата лабораторијата  

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

200д 2017 

3. Идентификување  на 
потребна опрема за 
доопремување на 
лабораторијата  

работен тим просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер 

100д 2017 

4. Ставање во функција на 
лабораторијата за да може да 
се користи покрај за свои 
потреби, така и запотреби на 
граѓанството  

   2018 

5. Функционирање на 
лабораторијата како мини 
компанија 

   2018 
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Стратешка цел  2. Едукација на наставниот кадар за поквалитетна реализација на наставата 
 
Развојна цел: 2.1 Стручно усовршување на наставниците од стручните подрачја 

 
Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

2.1.1 Да се 
обезбедат средства 
за обучување на 
наставниците 

1. формирање на тим 
 

3 
наставници 
од стручни 
подрачја 

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2018 обезбедени 
се средствата 

документите 
од предлог 
буџетот, 
видео 
записи 

2. Изготвување на предлог 
буџет за обука 
 

работен 
тим, 
директор 

компјутер, хартија, 
принтер, папки 

500д 2018 

3. Презентација на предлог 
буџетот пред спонзори или 
локалната заедница 

работен 
тим, 
директор 

лап топ. ЛЦД 
проектор, возило, 
телефон, хартија, 
папки, камера 

500д 2018 

4. Доставување на барање за 
прибирање на понуди од 
релевантни консултантски 
куќи за реализација на обуки 
 

тим од 
наставници 
директор 

телефон 
просторија, мдиуми, 
хартија, компјутер, 
принтер 

1000д 2019 
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Конкретни цели 
 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трош 
2.1.2 Да се 
реализира обуката 
на наставниците 

1. формирање на тим 
 

3 
наставници 
од стручни 
подрачја 

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2019 обучени 
наставници 

сертификати 
од обуката, 
материјали 
од 
семинарот, 
записник од 
наставнички 
совет 

2. доставување на понуди за 
реализација на обуките 

Работен 
тим, 
секретар 

Телефон, факс 300д 2019 

3. Избор на најповолна понуда 
и склучување на договор 
 

Директор,ко
мисија 

просторија, 
телефон, хартија, 
пенкало 

100д 2019 

4 Реализација на обуката 
  

работен 
тим, 
наставници 
што се 
обучуваат 
  

возило, телефон 
  

Допол
нител
но ќе 
се 
пресм
ета 
  

2019 
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Стратешка цел  2. Едукација на наставниот кадар за поквалитетна реализација на наставата 
 
Развојна цел: 2.2 Едукација на наставниците за начини на аплицирање со проекти пред фондовите на ЕУ 
 

 
Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трош 
2.2.1 Да се 
идентификуваат 
потребите на 
наставниците за 
едукација за 
изработка на 
проекти 
 

1. формирање на тим 
 

3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2017 идентификува
ни се 
наставниците 
кои ќе се 
обучуваат 

список на 
наставници, 
анкетни 
листови 

2.Изготвување на анкетни 
листови 
 

работен тим компјутер, хартија, 
принтер, фотокопир 

200д 2017 

3. Анкетирање на 
наставниците 
 

работен тим анкетни листови, 
пенкала 

100д 2017 

4. Анализирање на 
резултатите од анкетата 
 

работен тим компјутер, 
пополнетите 
анкетни листови, 
хартија, принтер 

100д 2017 

5. Изготвување на список на 
наставници за едукација за 
аплицирање со  проекти пред 
фондовите на ЕУ 

работен тим компјутер, принтер, 
хартија 

200д 2017 
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Конкретни цели 
 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

2.2.2 Да се 
обезбедат средства 
за обучување на 
наставниците 

1. формирање на тим 
 

3 
наставници  

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2017 обезбедени 
се средствата 

документите 
од предлог 
буџетот, 
видео записи 

2. Изготвување на предлог 
буџет за обука 
 

работен 
тим, 
директор 

компјутер, хартија, 
принтер, папки 

500д 2017 

3. Презентација на предлог 
буџетот пред спонзори или 
локалната заедница 

работен 
тим, 
директор 

лап топ. ЛЦД 
проектор, возило, 
телефон, хартија, 
папки, камера 

500д 2017 

4. Доставување на барање за 
прибирање на понуди од 
релевантни консултантски 
куќи за реализација на обуки 
 

тим од 
наставници , 
директор 

телефон 
просторија, мдиуми, 
хартија, компјутер, 
принтер 

500д 2018 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

2.2.3 Да се 
реализира обуката 
на наставниците 

1. Формирање на тим 
 

3 
наставници  

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2018 обучени 
наставници 

сертификати 
од обуката, 
материјали 
од 
семинарот, 
записник од 
наставнички 
совет 

2. Доставување на понуди од 
релевантни консултантски 
куќи за реализација на обуки 

Работен 
тим, 
секретар 

Телефон, факс 300д 2018 

3. Избор на најповолна понуда 
и склучување на договор 

директор просторија, 
телефон, хартија, 
пенкало 

100д 2018 

4. Подготовка на 
реализацијата 
 

работен тим просторија Допол
нител
но ќе 
се 
пресм
ета 

2018 

5.  Реализација на обуката работен 
тим, 
наставници 
што се 
обучуваат 

возило, телефон Допол
нител
но ќе 
се 
пресм
ета 

2018 

 



                 Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци 
 

 64 

Стратешка цел  2. Едукација на наставниот кадар за поквалитетна реализација на наставата 
 
Развојна цел: 2.3 Обука на наставниците за инклузивна настава 
 

 
Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трош 
2.3.1 Да се 
идентификуваат 
потребите на 
наставниците за 
едукација за 
инклузивна настава 

1. формирање на тим 
 

3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2017 идентификува
ни се 
наставниците 
кои ќе се 
обучуваат 

список на 
наставници, 
анкетни 
листови 

2.Изготвување на анкетни 
листови 
 

работен тим компјутер, хартија, 
принтер, фотокопир 

200д 2017 

3. Анкетирање на 
наставниците 
 

работен тим анкетни листови, 
пенкала 

100д 2017 

4. Анализирање на 
резултатите од анкетата 
 

работен тим компјутер, 
пополнетите 
анкетни листови, 
хартија, принтер 

100д 2017 

5. Изготвување на список на 
наставници за едукација 

работен тим компјутер, принтер, 
хартија 

200д 2017 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

2.3.2 Да се 
обезбедат средства 
за обучување на 
наставниците 

1. формирање на тим 
 

3 
наставници  

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2018 обезбедени 
се средствата 

документите 
од предлог 
буџетот, 
видео записи 

2. Изготвување на предлог 
буџет за обука 
 

работен 
тим, 
директор 

компјутер, хартија, 
принтер, папки 

500д 2018 

3. Презентација на предлог 
буџетот пред спонзори или 
локалната заедница 

работен 
тим, 
директор 

лап топ. ЛЦД 
проектор, возило, 
телефон, хартија, 
папки, камера 

500д 2018 

4. Доставување на барање за 
прибирање на понуди од 
релевантни консултантски 
куќи за реализација на обуки 
 

тим од 
наставници , 
директор 

телефон 
просторија, мдиуми, 
хартија, компјутер, 
принтер 

500д 2018 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трошо
ци 

2.3.3 Да се 
реализира обуката 
на наставниците 

1. Формирање на тим 
 

3 
наставници  

просторија, хартија, 
пенкала 

100д 2018 обучени 
наставници 

сертификати 
од обуката, 
материјали 
од 
семинарот, 
записник од 
наставнички 
совет 

2. Доставување на понуди од 
релевантни консултантски 
куќи за реализација на обуки 

Работен 
тим, 
секретар 

Телефон, факс 300д 2018 

3. Избор на најповолна понуда 
и склучување на договор 

директор просторија, 
телефон, хартија, 
пенкало 

100д 2019 

4. Подготовка на 
реализацијата 
 

работен тим просторија Допол
нител
но ќе 
се 
пресм
ета 

2019 

5.  Реализација на обуката работен 
тим, 
наставници 
што се 
обучуваат 

возило, телефон Допол
нител
но ќе 
се 
пресм
ета 

2019 
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Стратешка цел  3. Зголемување на нивото на соработка со родителите,  локалната заедница и стопанските субјекти. 
 
Развојна цел: 3.1 Унапредување на соработката со родителите на учениците со неученичко однесување 
 

 
Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трош 
3.1.1 Да се 
идентификуваат 
учениците со 
неученичко 
однесување 

1. Формирање на тим 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2017-
2020 

идентификува
на е групата 
на ученици со 
неученичко 
однесување 

список на 
ученици кои 
имаат 
неученичко 
однесување 

2. Увид во одделенските 
дневници, извештаите од одд. 
и наст.совет, евиденција од 
стручна служба 
 

работен 
тим, стручна 
служба, 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкала, 
одд.дневници, 
извештаи од одд. и 
наставнички совети, 
евиденција од 
стручна служба 

100д 2017-
2020 

3. Изготвување на список на 
ученици со неученичко 
однесување 

работен тим просторија, хартија, 
компјутер, принтер 

100д 2017-
2020 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трош 
3.1.2 Да се изготви 
план и програма за 
работа со родители 
чии деца 
покажуваат 
неученичко 
однесување 

1. Формирање на тим 
 
 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2017-
2020 

изготвен е 
планот и 
програмата за 
работа со 
родителите 
чии деца 
покажуваат 
неученичко 
однесување 

планот и 
програмата 
за работа со 
родителите 
чии деца 
покажуваат 
неученичко 
однесување 

2.Одредување кои конкретни 
активности и временска рамка 
за активностите кои ќе се 
реализираат со родителите 
 
 
 
 

работен 
тим, стручна 
служба, 
директор 

просторија, 
телефон, компјутер, 
принтер, хартија 

100д 2017-
2020 

3.Изготвување на план и 
програма за работа со 
родители чии деца покажуваат 
неученичко однесување 
 
 
 

работен 
тим, стручна 
служба, 
директор, 
претставник 
од советот 
на родители 

просторија, 
телефон, компјутер, 
принтер, хартија 

300д 2017-
2020 

 
 
 
 
 
 



                 Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци 
 

 69 

 
Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трош 
3.1.3 Да се 
реализира планот и 
програмата за 
работа со родители 
чии деца 
покажуваат 
неученичко 
однесување 

1. формирање на тим 
 

директор, 3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2017-
2020 

намален број 
на ученици 
кои имаат 
неученичко 
однесување 

дневници, 
извештаи од 
класни. и 
наставнички 
совети, 
материјали 
од 
извршената 
евалуација 

2. Подготовка на материјали и 
работилници за работа со 
родителите 
 

работен 
тим,  

просторија, 
компјутер, принтер, 
хартија 

300д 2017-
2020 

3.Изведување на активностите 
предвидени со планот и 
програмата 
  

работен 
тим, стручна 
служба 
  

просторија, хартија, 
компјутер, принтер, 
телефон 
  

500д 
  

2017-
2020 

4. евалуација на реализираната 
програма 

работен 
тим, стручна 
служба 
  

просторија, 
компјутер, принтер, 
хартија 

500д 2017-
2020 
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Стратешка цел  3. Зголемување на нивото на соработка со родителите,  локалната заедница и стопанските субјекти. 
 
Развојна цел: 3.2 Унапредување на соработката со локалната заедница и делловни субјекти од општина Кавадарци и пошироко 

 
Конкретни цели 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трош 

3.2.1 Да се 
интензивира 
соработката 
помеѓу  Советот  
на родители и 
локалната заедница 

1. Одржување на 
информативни 
состаноци со Совет на 
родители 

директор, 3 
наставници, 
председател 
на училишен 
одбор 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2017-
2020 

Воспоставена 
соработка со 
локалната 
заедница и 
родителите 

Записници 
од 
состаноците
список на 
членови од 
локалната 
заедница 
исоветот на 
родителите 

2. Одредување на група 
родители кои ќе одржат 
информативни состаноци 

работен тим, 
родители, 
директор 

просторија, 
хартија,копјутер,при
нтер 

100д 2017-
2020 

3. Избор на членови на 
локалната заедница за 
присуство на информативни 
состаноци 

работен тим просторија, хартија, 
компјутер, принтер 

100д 2017-
2020 

4. Одредување на место и 
време за одржување на 
состаноците 

Работен 
тим,директор 

Хартија,компјутер,п
ринтер 

100д 2017-
2020 

5. Одржување на заеднички 
состаноци со Советот на 
родители локалната заедница 

Работен тим 
,директор,род
ители 
стопанствени
ци 

Хартија,компјутер,п
ринтер,просторија 

800д 2017-
2020 

6. Информирање на членовите 
на локалната заедница за 
животот и работата на 
училиштето  

Работен тим Хартија,копјутер 
лцд 
проектор,огласната
бла 

Допол
нител
но  

2017-
2020 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

 
ресурси 

временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази 

човечки физички трош 

3.2.2 Да се вклучи 
локалната заедница 
во животот и 
работата на         
училиштето 

1. Организирање на 
информативен состанок за 
претставници од локалната 
заедница 

директор, 3 
наставници,
представниц
и од лз 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2017-
2020 

Вклученост на 
лз во 
работата на 
училиштето,о
безбедени 
средства,осов
ременето 
училиште 

Записници 
од 
состаноци,сп
исок на 
учесници во 
работата на 
училиштето 
од лз 
фактури 

2. Одредување група 
претставници од локалната 
заедница по случаен избор 
 

работен 
тим, стручна 
служба, 
директор 

просторија, 
телефон, компјутер, 
принтер, хартија 

100д 2017-
2020 

3. Обезбедување присуство на 
претставници од локалната 
заедница на информативен 
состанок 
 

Секретар,ди
ректор 

Телефон, хартија 
компјутер,принтер 

300д 2017-
2020 

4. Одржување на состанокот 
 

работен 
тим, стручна 
служба, 
директор, 
представниц
и од лз 

просторија, 
телефон, компјутер, 
принтер, хартија 

500д 2017-
2020 

5. Учество на локалната заед-
ница со финан-сиски средства 
за подобрување и 
осовременување  на работата 
на училиштето 

работен 
тим, стручна 
служба, 
директор, 
представниц
и од лз 

просторија, 
телефон, компјутер, 
принтер, хартија 

Допол
нител
но че 
се 
пресм
ета 

2017-
2020 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

ресурси временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази човечки физички трош 

3.2.3 Да се склучат 
договори за 
деловно техничка 
соработка со 
деловни субјекти 
од општина 
Кавадарци и 
пошироко 

1. Формирање на тим 
 

3 
наставници 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2017-
2020 

Реализирање 
на заеднички 
проекти,подо
брување во 
изведување 
на 
практичната 
настава 

Договори за 
соработка,за
писници од 
состаноци 2. Организирање на 

информативен состанок со 
претставници од деловни 
субјекти од општина 
Кавадарци и пошироко 
 

работен 
тим, стручна 
служба, 
директор 

просторија, 
телефон, компјутер, 
принтер, хартија 

500д 2017-
2020 

3. Формулирање на 
содржината на документот за 
деловно техничка соработка 
на училиштето со деловни 
субјекти од општина 
Кавадарци и пошироко 
 

работен 
тим, стручна 
служба 

просторија, хартија, 
компјутер, принтер, 
телефон 

500д 2017-
2020 

4. Склучување на договори за 
деловно техничка соработка 
на училиштето со деловни 
субјекти од општина 
Кавадарци и пошироко 

работен 
тим, стручна 
служба 

просторија, хартија, 
компјутер, принтер,  

Допол
нител
но че 
сепрес
мета 

2017-
2020 
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Стратешка цел  3. Зголемување на нивото на соработка со родителите,  локалната заедница и стопанските субјекти. 
 
Развојна цел: 3.3 Подобрување на транспарентноста при запознавањето на родителите со функционирањето на училиштето. 
 

 
Конкретни цели 

 
активности 

ресурси временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази човечки физички трош 

3.3.1 Да се 
идентификува 
моменталната 
состојба на 
запознаеноста на 
родителите со 
функционирањето 
на училиштето 

1. формирање на тим 
 
 

4 
наставника. 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2017-
2020 

Идентификува
на е 
состојбата на 
информирано
ста на 
родителите со 
работата на 
училиштето и 
подрачјата за 
кои тие сакаат 
да бидат 
запознаени 

скисок од 
акетирани 
родители, 
анкетни 
листови 

2.Изготвување на анкетни 
листови и анкетирање на 
родителите 
 

работен 
тим, стручна 
служба 

просторија, хартија, 
компјутер, принтер 

1000д 2017-
2020 

3. Анализирање на 
резултатите од анкетата 
 

Работен 
тим, 
директор 

просторија, хартија, 
компјутер, принтер 

200д 2017-
2020 

4. Изготвување на сумативни 
резултати за состојбата на 
запознаеноста на родителите 
со функционирањето на 
училиштето. 

Работен тим просторија, хартија, 
компјутер, принтер 

300д 2017-
2020 
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Конкретни цели 

 

 
активности 

ресурси временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази Човечки физички трош. 

3.3.2 Да се 
изработи план и 
програма за работа 
за транспарентно 
информирање на 
родителите со 
начинот на 
функционирање на 
училиштето 

1. Формирање на тим 
 

3 
наставника  

просторија, хартија 100д 2017-
2020 

Изработена 
програма и 
план за 
работа,обезб
едени 
средства 

План и 
програма за 
работа за 
транспарент
но 
запознавање 
на 
родителите 
со работата 
на 
училиштето 

2.Изготвување на предлог 
буџет за изведување на планот 
и програмата за работа 
 

работен 
тим,директо
р 

просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер, фотокопир 

500д 2017-
2020 

3. Изготвување на план и 
програма за работа. 
 

работен 
тим, 
наставници, 
директор 

просторија, 
компјутер, хартија, 
принтер, фотокопир 

500д 2017-
2020 

4.Презентација на предлог 
буџетот и планот и програмата 
за работа пред спонзори или 
локалната заедница 

работен 
тим, 
директор 
  

просторија, лап топ, 
проектор, возило 
  

1000д 2017-
2020 
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Конкретни цели 

 
активности 

ресурси временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази човечки физички трош. 

3.3.3 Да се 
реализира планот и 
програмата за 
работа  

1. формирање на тим 
 

3 
наставници. 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2017-
2020 

Транспарентн
о 
запознавање 
на 
родителите со 
функционира
њето на 
училиштето и 
поголема 
вклученост на 
родителите во 
работењето 
на 
училиштето 

брошури, 
плакати,запи
сници од 
состаноци, 
дневници на 
паралелка 

2. Вклучување на членови од 
советот на родители  
 

работен 
тим, стручна 
служба, 
наставници, 
родители 

просторија, 
компјутер, принтер, 
хартија, тонер 

500д 2017-
2020 

3. Презентација на планот и 
програмата за работа пред 
родителите 
 

работен 
тим, 
родители од 
советот на 
родители,ди
ректор 

просторија, лап топ, 
проектор 
телефон  

Допол
нител
но ќе 
се 
пресм
ета 

2017-
2020 

4. Реализација на планот и 
програмата за работа. 

работен 
тим, 
наставници, 
ученици, 
родители 

просторија, 
компјутер, принтер, 
хартија 

Допол
нител
но ќе 
се 
пресм
ета 

2017-
2020 
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Стратешка цел  4. Зголемување на бројот на ученици кои се образуваат во училиштето. 
 
Развојна цел: 4.1 Воведување на нови профили. 
 

 
Конкретни цели 

 
активности 

ресурси временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази човечки физички трош. 

4.1.1 Воведување 
на нови профили 

1. формирање на тим 
 

3 
наставници. 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2017 Анкетни 
листови, 
воведени 
нови профили 
и набавени 
нагледни и 
наставни 
средства за 
новите 
профили 

брошури, 
плакати,запи
сници од 
состаноци, 
анкетни 
листови, 
одобренија 
од 
министерств
ото за 
новите 
профили 

2. Изготвување на анкетни 
листови  

работен 
тим, стручна 
служба, 
наставници, 
родители 

просторија, 
компјутер, принтер, 
хартија, тонер 

500д 2017 

3. Анкетирање на 
наставниците  

работен 
тим, 
родители од 
советот на 
родители,ди
ректор 

просторија, лап топ, 
проектор 
телефон  

Допол
нител. 

2017 

4. Анализирање на 
резултатите од анкетата 

работен 
тим, 
наставници, 
ученици, 
родители 

просторија, 
компјутер, принтер, 
хартија 

Допол
нител. 

2017 

5. Изготвување на листа на 
можни нови профили 

работен 
тим, 
наставници, 
ученици, 
родители 

просторија, 
компјутер, принтер, 
хартија 

Допол
нител. 

2017 
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6. Доставување на барање до 
надлежните институции за 
одобрување на новите 
профили 

работен 
тим, 
наставници, 
ученици, 
родители 

просторија, 
компјутер, принтер, 
хартија 

Допол
нител. 

2018 

7. Опремување на училиштето 
со нагледни и наставни 
средства потребни за новите 
профили 

работен 
тим, 
наставници, 
ученици, 
родители 

просторија, 
компјутер, принтер, 
хартија 

Допол
нител. 

2018 

 
 
Развојна цел: 4.2 Ангажирање на маркетинг агенција 

 
Конкретни цели 

 
активности 

ресурси временс
ка рамка 

индикатори 
 

извори на 
докази човечки физички трош. 

4.2.1 Ангажирање 
на маркетинг 
агенција 

1. формирање на тим 
 

3 
наставници. 

просторија, хартија, 
пенкало 

100д 2017 Зголемено 
присуство на 
училиштето 
во печатени и 
електронски 
медиуми, 
зголемен  

Склучен 
договор со 
маркетинг 
агенција за 
презентирањ
е на 
училиштето, 
брошури, 
плакати,запи
сници од 
состаноци, 

2. Изготвување на предлог 
буџет за ангажирање на 
маркетинг агенција 

работен 
тим, стручна 
служба, 
наставници, 
родители 

просторија, 
компјутер, принтер, 
хартија, тонер 

500д 2017 

3. Презентација на предлог 
буџетот пред спонзори и 
локалната заедница 

работен 
тим, 
родители од 
советот на 
родители,ди
ректор 

просторија, лап топ, 
проектор 
телефон  

Допол
нител. 

2017 
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4. Доставување на барање за 
прибирање на понуди 

работен 
тим, 
наставници, 
ученици, 
родители 

просторија, 
компјутер, принтер, 
хартија 

Допол
нител. 

2018 

5. Доставување на понуди од 
понудувачи 

работен 
тим, 
наставници, 
ученици, 
родители 

просторија, 
компјутер, принтер, 
хартија 

Допол
нител. 

2018 

6. Избор на најповолна 
понуда и склучување на 
договор 

работен 
тим, 
наставници, 
ученици, 
родители 

просторија, 
компјутер, принтер, 
хартија 

Допол
нител. 

2018 

 


