Извештај
за реализирани активности по Програмата за образование и спорт
за 2020 година
Одделението за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија при
општина Крива Паланка за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година согласно
Програмата за образование и спорт за 2020 година ги има реализирано следните активности:
До Министерството за образование и наука се доставени предлози за запишување
ученици во прва година во средно образование во СОУ „Ѓорче Петров“ особено во делот на
стручно образование и листата на образовни профили кои ќе бидат реформирани, а според
потребите на пазарот на трудот, наставниот кадар, просторните услови и опременоста на
училиштето, потребата е во делот на медицинска струка.
Со цел успешен почеток на новата учебна година до Министерството за образование
и наука доставени се барања за согласности за вработување на наставен кадар, при што за
истите до три месеци е дадена согласност од страна на Градоначалникот, а за до крајот на
учебната година е добиена согласност од Министерство за образование и наука, а од страна
на општината доделени се комплети со училишен прибор на првачињата.
Спроведени се барања во делот на согласности за наставен и ненаставен кадар и тоа
по основ на боледувања, породилни боледувања, пензионирања во текот на учебната
година, а исто така се спроведени и барањата по основ на старо финансирање и за истите се
добиени согласности од МОН, како и за ново финансирање за работно место педагог во ООУ
„Илинден“, за кое е добиена согласност од МОН.
По основ на поднесени барања за трансформација на работен однос од определено
во неопределено работно време и тоа од ООУ Илинден, ООУ Јоаким Крчовски и СОУ Ѓорче
Петров, трансформиран е работниот однос на три лица во ООУ Илинден, и тоа на еден
наставник по англиски јазик и двајца наставника по одделенска настава, трансформиран е
работен однос на шест лица во ООУ Јоаким Крчовски, и тоа на еден стручен соработник
библиотекар, еден наставник по природни науки, еден наставник по македонски јазик и
литература, еден наставник по етика, еден наставник по физичко и здравствено образование
и еден одделенски наставник, трансформиран е работен однос на пет лица во СОУ Ѓорче
Петров и тоа на еден стручен соработник педагог, двајца наставника по француски јазик,
еден наставник по стручни предмети од електротехничка струка, и еден наставник по
англиски јазик, односно од Министерство за образование и наука е добина согласност за
неопределено време.
Поради потребата за јавна набавка за превоз на ученици и огрев во основните и
средното училиште, како и огрев во ученичкиот дом и детската градинка, по добиени
податоци за број на ученици и релација на која е потребно за дa се превезуваат учениците, и
количината на огревен материјал која е потребна, како и податоци за средства предвидени
за тие ставки, доставенo е барање до комисијата за јавни набавки при општина Крива
Паланка за распишување на јавна набавка за превоз и огрев.
Согласно одлука на Совет на општина Крива Паланка за формирање на комисија за
доделување на стипендии за талентирани ученици и должностите на комисијата спроведена
е постапката за објавување на Конкурсот за доделување на стипендии за млади таленти,
поднесувањето на пријавите од страна на кандидатите за стипендии, разгледување на
поднесените пријави од страна на Комисијата за спроведување на постапката, изготвување
на ранг-листа со бодовна состојба и потпишувањата на договорите помеѓу корисниците на

стипендија и давателот-општина Крива Паланка, при што се доделени осум нови стипендии
(за четири ученика и четири студенти) во износ од три илјади денари месечно, девет месеци
во учебната година и единаесет стари стипендисти кои продолжуваат со користење на
стипендија исто така во износ од три илјади денари месечно, односно вкупно има
деветнаесет стипендисти кои ги исполнуваат условите, согласно потпишаните договори.
Согласно Одлука на Совет на општина Крива Паланка за доделување на стипендии за
ученици спортисти во индивидуални спортови и ученици спортисти во екипни спортови,
спроведена е постапка за доделување на стипендии со објавување на Конкурс за
доделување на стипендии за ученици спортисти во индивидуални спортови и ученици
спортисти во екипни спортови, поднесувањето на пријавите од страна на учениците,
разгледувањето на поднесените пријави од страна на Комисијата за спроведување на
постапката, изготвената ранг-листа при што се доделени две стипендии во индивидуални
спортови во износ од три илјади денари месечно, додека во екипни спортови не е доделена
ниту една стипендија поради идентичноста на бодовите на кандидатите и единаесет стари
стипендисти продолжуваат со користење на стипендија, исто така во износ од три илјади
денари месечно, односно вкупно тринаесет стипендисти кои ги исполнуваат условите,
согласно потпишаните договори.
Согласно Одлука на Совет на општина Крива Паланка за субвенциониран превоз на
студенти кои студираат на државните универзитети во Скопје и спроведената постапка од
страна на Комисијата согласно распишаниот Конкурс за субвенциониран превоз доделени се
субвенции на тројца студенти за студиската 2020/21 година со два повратни билети во еден
месец со АД Пролетер Крива Паланка кои го користат оваа право.
Согласно Законот за вработени во јавниот сектор дадена е согласност на Годишните
Планови за вработување за 2021 година од страна на Советот на Општина Крива Паланка,
Министерството за образование и наука и Министерството за информатичко општество и
администрација, при што за планираните вработувања за 2020 година добиена е согласности
од страна на Министерството за образование и наука и Министерството за финансии за еден
секретар и еден благајник во СОУ Ѓорче Петров по основ на пензионирања.
Врз основа на допис од одделението за финансии и буџет при општина Крива
Паланка направена е распределба на средствата од блок дотацијата за 2020 година,
согласно донесениот Правилник за утврдени стандарди и нормативи за распределба на
средства од блок дотации за основното образование, средното образование, ученички дом и
детска градинка и за истата распределба е донесена Одлука на Совет на Општина Крива
Паланка.
Водена е целосна грижа за спроведување на прописите донесени од локалната и
централната власт, Законот за основно и средно образование, Законот за наставници и
стручни соработници, Законот за локална самоуправа, Законот за ученички стандард,
Законот за просветна инспекција, Законот за заштита на деца, Законот за спорт и други
закони и подзаконски акти, состојбата со кадарот, неговата соодветност и ангажираност,
условите за работа во училиштата и состојбата на објектите со опфатот на ученици во
училишната мрежа, работата на директорите и стручните служби во училиштата, почитување
на Правилниците и Календарот за учебната година, како и протоколите во услови на
пандемија.
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