
 

                       ОПШТИНА КАРПОШ                                                                                  
                       ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
  
 

 
ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 02/3055 -939 
emilija.arsovska@karpos.gov.mk  www.karpos.gov.mk  

 

 
 
Врз основа на член 18, став 1, став 2 и став 3 од Закон за наставниците и стручните соработници во основните и 
средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019, а во врска со дел 
II.Проектни активности, Точка 10. Доделување на награди на најдобри наставници /стручни соработници од 
Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2021 година  („Службен гласник 
на Општина Карпош“ бр.24/2020) и Одлуката  за објавување на јавен повик за доделување на награди за најдобар 
наставник / стручен соработник на основните општински училишта на територија на Општина Карпош бр. 09-
2334/22 од 09.04.2021  распишува  

 

Ј А В Е Н      П О В И К  
 

за доделување на награди за најдобар одделенски наставник / предметен наставник/ стручен соработник на основните 
општински училишта на територија на Општина Карпош 

 
  

1. Право на учество на огласот имаат просветни работници кои се вработени  во општинските основни 
училишта од Општина Карпош   

2. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБАР ОДДЕЛЕНСКИ НАСТАВНИК, 
ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК И СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ОД ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ 
УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА КАРПОШ    

- да заснова работен однос на неопределено работно време во општинско основно училиште на територија 
на Општина Карпош   

- да има рабатен стаж од најмалку 7 (седум) години во воспитно-образовна институција  
- да ги поседуваат основните професионални компетенции за наставници и стручни соработници    
- да достават одлука за награда донесена од училишен одбор на предлог на наставничкиот совет, а по 

претрходно добиено мислење од ученичка заедница, совет на родители и директорот на училиштето 
 
 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБАР ОДДЕЛЕНСКИ  И ПРЕДМЕТЕН 
НАСТАВНИК ОД ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА КАРПОШ      
 
 
 
 

1. Организирање и спроведување на менторства 
 

бодови 

1.1. Менторства на студенти 0,2 
1.2. Менторство на приправник до стручниот испит 1 
1.3. Учество во спроведување на училишни натпревари за учениците   0,5  
1.4. Менторство на ученици кои освоиле прво место. второ место и  трето  

место на општински натпревар (по ученик) 
0,5  
 1 .   
1,5 
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1.5. Менторство на ученици кои освоиле прво место. второ место и  трето  
место на државен натпревар (по ученик)  

2  
2,5 
3  

1.6. Менторство на ученици кои освоиле прво место. второ место и  трето  
место на меѓународен  натпревар (по ученик)  

3,5  
4  
4,5 

2. Акредитирани програми за обуки (БРО, Државен испитен центар, 
Центар за стручно образование, МОН) 

 

2.1. Обучувач на национално ниво 2,5 
2.2. Обучувач на училишно ниво 2 
2.3. Дисеминатор 1 
2.4. Присуство на обука 0,5 
2.5. Присуство на дисеминација на обука 0,2 
3. Неакредитирани програми за работа  

 
 

3.1. Обучувач 0,5 
3.2. Присуство на обука 0,2 
4. Научни и стручни конференции, конгреси, симпозиуми, стручни 

престои 
 

4.1. Пленарно излагање  3 
4.2. Член на организациски одбор 2 
4.3. Презентер, модератор 1,5 
4.4. Студиски престој во странство (минимум 5 дена) 2,5 
5. Предавања, работилници и едукација 

 
 

5.1. Предавања, работилници и отворени часови на ниво на училиштето (по 
број на одржани) 

0,5 

5.2. Предавања, работилници и отворени часови на локално ниво (по број 
на одржани) 

1 

5.3. Предавања, работилници и отворени часови на државно ниво (по број 
на одржани) 

1,5 

5.4. Предавања, работилници и отворени часови на меѓународно ниво (по 
број на одржани) 

2,5 

6. Учество во професионални платформи и здруженија 
 

 

6.1. Соработка со професионални здруженија кои го поттикнуваат, 
развиваат и подобруваат воспитно-образовниот процес  во училиштето 

1 

6.2. Работа на државни еду- платформи  2 
6.3. Работа на меѓународни еду-платформи 3 
7. Стручни трудови, наставни средства и воспитно-образовни 

содржини 
 

7.1. Автор или коавтор за одобрен учебник и прирачник за ученици или 
наставници 

4 

7.2. Објавен труд во стручно списание 3 
7.3. Стручни материјали одобрени од училиштето 2 
7.4. Рецензент на стручна литература, учебник, прирачник 1 
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8. Проекти 
 

 

8.1. Подготовка и пишување на проект на училишно ниво (бодови по 
проект) 

0,2 

8.2. Подготовка и пишување на проект на државно ниво (бодови по проект) 0,4 
8.3. Подготовка и пишување на проект на меѓународно ниво (бодови по 

проект) 
0,6 

8.4. Водење или координирање на проект на училишно ниво (бодови по 
проект) 

2,5 

8.5. Водење или координирање на проект на локално ниво (бодови по 
проект) 

3 

8.6. Водење или координирање на проект на државно ниво (бодови по 
проект) 

3,5 

8.7. Водење или координирање на проект на меѓународно ниво (бодови по 
проект) 

4 

8.8. Учество во проект на училишно ниво (бодови по проект) 0,8 
 

8.9. Учество во проект на локолно ниво (бодови по проект) 1 
8.10. Учество во проект на државно ниво (бодови по проект) 1,5 
8.11. Учество во проект на меѓународно ниво (бодови по проект) 2 
9. Унапредување на работата на училиштето 

 
 

9.1. Член во Училишен одбор на училиштето 1 
9.2. Учество во самоеволуација на училиштето 1 
9.3. Член на во стручните тела во училиштето 1 
9.4. Раководење со стручните активи 1 
9.5. Учество во тимови на училиштето (по тим) 1 
9.6. Член во училишен инклузивен тим  1 
9.7. Учество во комисии (по комисија) 1 
9.8. Соработка со родители 1 
9.9. Соработка со ученици 1 
9.10. Уредување на училишните интернет страници 1,5 
9.11. Подготовка и реализација на јавни настани во училиштето 1,5 
9.12. Подготовка и реализација на јавни настани на општинско ниво 2 

 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБАР СТРУЧЕН СОРАБОТНИК  
ОД ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА КАРПОШ          

 
1. Организирање и спроведување на менторства 

 
бодови 

1.1. Менторства на студенти 0,2  
1.2. Менторство на приправник до стручниот испит 1  
2. Акредитирани програми за обуки 

 
 

2.1. Обучувач на национално ниво 2,5 
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2.2. Обучувач на училишно ниво 2 
2.3. Дисеминатор 1 
2.4. Присуство на обука 0,5 
2.5. Присуство на дисеминација на обука 0,2 
3. Неакредитирани програми за работа 

 
 

3.1. Обучувач 0,5 
3.2. Присуство на обука 0,2 
4. Научни и стручни конференции, конгреси, симпозиуми, стручни 

престои 
 

4.1. Пленарно излагање 3 
4.2. Член на организациски одбор 3 
4.3. Презентер, модератор 1,5 
4.4. Студиски престој во странство (минимум 5 дена) 2,5 
5. Предавања, работилници и едукација 

 
 

5.1. Предавања, работилници и отворени часови на ниво на училиштето (по 
број на одржани) 

0,5 

5.2. Предавања, работилници и отворени часови на општинско ниво (по 
број на одржани) 

1 

5.3. Предавања, работилници и отворени часови на државно ниво (по број 
на одржани) 

1,5 

5.4. Предавања, работилници и отворени часови на меѓународно ниво (по 
број на одржани) 

2,5 

6. Учество во професионални платформи и здруженија 
 

 

6.1. Придонес кон професијата преку работа во професионални здруженија 
кои го поттикнуваат, развиваат и подобруваат воспитно-
образовниот процес 

1,5 

6.2. Придонес кон професијата преку работа на државни и меѓународни 
платформи 

1,5  
2 

7. Стручни трудови, наставни средства и воспитно-образовни 
содржини 

 

7.1. Автор или коавтор за одобрен учебник и прирачник за ученици или 
наставници 

4 

7.2. Објавен труд во стручно списание 3 
7.3. Стручни материјали одобрени од училиштето 2 
7.4. Рецензент на стручна литература, учебник, прирачник 1 
8. Проекти 

 
 

8.1. Подготовка и пишување на проект на училишно ниво (бодови по 
проект) 

0,2 

8.2. Подготовка и пишување на проект на државно ниво (бодови по проект) 0,4 
8.3. Подготовка и пишување на проект на меѓународно ниво (бодови по 

проект) 
0,6 
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8.4. Учество во проект на училишно ниво (бодови по проект) 0,8 
 

8.5. Учество во проект на локолно ниво (бодови по проект) 1 
8.6. Учество во проект на државно ниво (бодови по проект) 1,5 
8.7. Учество во проект на меѓународно ниво (бодови по проект) 2  
8.8. Водење или координирање на проект на училишно ниво (бодови по 

проект) 
2,5 

8.9. Водење или координирање на проект на општинско ниво (бодови по 
проект) 

3 

8.10. Водење или координирање на проект на државно ниво (бодови по 
проект) 

3,5 

8.11. Водење или координирање на проект на меѓународно ниво (бодови 
по проект) 

4 

9. Унапредување на работата на училиштето 
 

 

9.1. Член во Училишен одбор на училиштето 1 
9.2. Учество во самоеволуација на училиштето 1 
9.3. Член во училишен инклузивен тим  1 
9.4. Учество во комисии на училишно ниво 1 
9.5.  Учество во изработка на Правилници  1 
9.6. Учество во изработка на Протоколи 1 
9.7. Учество во изработка на училишен весник, брошури, постери 1 
10. Индивидуални награди / признанија  

 
 

10.1. Училишно ниво  0,5 
10.2. Општинско ниво  1 
10.3. Државно  ниво   2 
10.4. Меѓународно ниво  3 

 
 

3 НАЧИН  НА ПРИЈАВУВАЊЕ 

  
- Наставниците/стручните соработници  треба да ги достават потребните докази  кои се наведени во 

условите и критериумите во Јавниот повик за доделување награди на најдобри наставници/стручни 
соработници од општинските основни училишта од Општина Карпош  

- Документите од точка 3 и точка 4 може да се доставуваат во оригинал или копија  
- Наставникот/ стручниот соработник потпишува  Изјава за обработка на личните податоци потпишана од 

наставникот/стручниот соработник.  
- Документите можат да се достават по пошта на ул. „ Радика “ бр. 9 – Скопје или во Архивата на Општина 

Карпош, барака бр. 2, во затворен плик со назнака „Комисија за доделување на награди за најдобар 
наставник/стручен соработник на основните општински училишта на територија на Општина 
Карпош“ , Скопје 

 

4 РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ   
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                Рокот за 

пријавување на Јавниот повик е 10.05.2021 година   

 

 

                                          

 

                                                                                                                                          ОПШТИНА КАРПОШ  
 




