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ВОВЕД   
  

Институтот за човекови права, во периодот од јуни до октомври 2016 година, 

спроведе истражување за состојбата на учениците Роми во основното образование во пет 

општини на територијата на државава и тоа општините Битола, Куманово, Штип и две 

општини на територија на град Скопје – општините Ѓорче Петров и Гази Баба.   

Цел на ова истражување е да ја анализира состојбата на учениците Роми, првично во 

овие пет општини, да утврди дали постои сегрегација на ромските ученици во основните 

училишта преку бројот на ученици Роми во едно училиште, составот на паралелките во 

училиштата каде се распоредуваат учениците Роми дали при уписите во прво одделение се 

почитува одлуката за реонизација и слично.    

Добиените сознанија се базираат на податоци од анализата што се состоеше од 

преглед на домашната законска регулатива во однос на основното образование и 

реонизацијата, како и од добиените дополнителни податоци и документи преку слободен 

пристап до информации од јавен карактер од институциите кои се релевантни за основното 

образование во Република Македонија. Од друга страна, истражувањето на терен 

вклучуваше средби и спроведени интервјуа со родители на ромските деца во сите пет 

општини, интервјуа со претставници на училиштата (директори, педагози, психолози и 

наставници) и разговор со граѓански организации кај кои беше посочено дека постојат 

проблеми и можна сегрегација.   

 На почеток од анализава е опишана методологијата на истражувањето, даден е 

преглед на релевантните законски одредби со кои се регулира основното образование, како 

и реонизацијата во Република Македонија. Воедно, овој дел вклучува и опис на 

регулирањето на сегрегацијата во легислативата во Република Македонија.   

Во продолжение е даден преглед на состојбата во основните училишта и вклученоста 

на Ромите за секоја општина засебно. За секоја општина беа анализирани податоците 

добиени преку барања за слободен пристап на информации од јавен карактер, интервјуа со 

персоналот на основните училишта (директори, педагози, психолози, наставници, 

претставници на НВО) и фокус-групи со родители Роми и детално беа обработени 

добиените одговори. На крајот на анализава се дадени заклучоци за состојбата на учениците 

Роми во избраните општини, како и препораки до властите на локално и национално ниво 

за надминување на проблематичните практики.   
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Во повеќе домашни и меѓународни документи се посочува дека сегрегацијата е 

присутна и во Република Македонија, а пред сѐ сегрегацијата на Ромите во образованието, 

но и во другите општествени сфери.  

Сегрегацијата на Ромите во основното образование во општините опфатени со ова 

истражување е со различен размер и пред сѐ се должи на стереотипите што постојат кај 

населението и на систематската сегрегација што постоела во минатотото.  

 

Методологија на истражувањето 
  

Во текот на истражувањето Институтот за човекови права се раководеше од 

податоците добиени преку Барања за слободен пристап до информации од јавен карактер 

од општините, училиштата, Министерството за образование и наука, Државниот испитен 

центар и Државниот просветен инспекторат, како и од спроведените интервјуа со 

директорите, педагозите, психолозите и наставниците од училиштата, со претставници од 

општините, од локални невладини организации и од родители на ромски деца.   

Работата започна со истражување за состојбата на учениците Роми во сите пет 

општини кои ни беа примарна цел, и тоа општините Битола, Куманово, Штип, Гази Баба 

(Скопје) и Ѓорче Петров (Скопје). Како потенцијални места на сегрегација на ученици Роми 

ги одбравме следниве пет училишта како примарни во истражувањето: ОУ„Ѓорѓи Сугарев“ 

од Битола, ОУ„11 Октомври“ од Куманово, ОУ„Гоце Делчев“ од Штип, ОУ„Дане Крапчев“ 

од Општина Гази Баба (Скопје) и ОУ„Страшо Пинџур“ од Општина Ѓорче Петров (Скопје). 

Истражувањето беше подлабински насочено кон оние основни училишта кои беа посочени 

како проблематични, меѓутоа беа прибирани информации и од останатите училишта кои се 

наоѓаат на територијата на овие пет општини.   

Преку слободен пристап до информации од јавен карактер1 Институтот за човекови 

права достави барања до сите основни училишта на територијата на петте општини. Вкупно 

беа доставени барања за слободен пристап до 41 училиште. Добивме одговор од 39 

училишта, а од две училишта, од кои не добивме одговор, телефонски нѐ известија дека во 

нивното училиште нема ученици Роми.   

 Прашањата кои што беа поставени до основните училишта се однесуваа на точниот 

број ученици во секое училиште засебно, бројот на ученици Роми, моменталната состојба и 

состојбата на учениците во последните 5 учебни години, распределбата на учениците Роми 

по одделенија, дали училиштето ја почитува реонизацијата, проблемите со напуштањата на 

училиштето од ромските и неромските деца, бројот на запишани ученици кои според 

одлуката за реонизација му припаѓаат на друго училиште итн.   

                                                 
1 Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер, Службен весник: 13/2006  
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До петте општини преку барање за слободен пристап до информации од јавен 

карактер побаравме да ни ги достават плановите за реонизација на основните училишта, 

која методологија е користена при донесувањето на одлуките за реонизација, дали имаат 

акциони и оперативни програми за интегрирано образование, годишни и акциони програми 

на основните училишта на територијата, дали одлуката за реонзација се почитува во 

општината, дали општината има донесено посебни одлуки за распределба на учениците, 

независно од одлуката за реонизација, дали обезбедува превоз на учениците кои, според 

одлуките на општината, не можат да се запишат во најблиското училиште и слично.   

До секторите за образование на општините доставивме прашања за тоа дали 

овластениот инспектор на општината, при спроведување на контролниот надзор врз 

основните училишта на територијата на општината, има утврдено неправилности во 

работењето, за периодот од 2012 до 2016 година; доколку има, за какви повреди станувало 

збор и до кои училишта е доставено укажување за отстранување на неправилностите во 

определен рок, за колку повреди била поведена прекршочна постапка пред надлежен суд, 

дали овластените инспектори на општината водат евиденција за почитувањето на одлуката 

за реонизација и дали се поднесени прекршочни пријави за нејзино непочитување и кон кои 

училишта.  

Барања за слободен пристап до информаци беа испратени и до Министерството за 

образование – Биро за развој на образованието, како и до Државниот испитен центар за 

добивање ранг листа на наставници од основните училишта изработена согласно со 

извештајот за резултатите од спроведеното екстерно проверување на постигнувањата во 

успехот на учениците до 2016 година, како и извештаи за интегрална евалуација за 

основните училишта во општините Гази Баба, Ѓорче Петров, Куманово, Битола и  Штип, од 

2012 до крајот на 2016 година.   

Од Државниот просветен инспекторат беа побарани писмените извештаи за 

извршениот инспекциски надзор во основните училишта во општините Гази Баба, Ѓорче 

Петров, Куманово, Битола и Штип, од 2012, па до крајот на 2016 година, бројот на 

поднесени прекршочни пријави по училиште за истиот период, причините за поднесените 

прекршочни пријави, бројот на поднесени кривични пријави по училиште, причините за 

поднесените кривични пријави, дали Државниот просветен инспекторат има поведено 

дисциплинска постапка за неоправдано неодржување на законски предвидената 

дополнителна настава и до кои училишта, дали има  поведени постапки за непочитување на 

одлуката за реонизација и доколку има, за кои училишта.   

Од Бирото за развој на образованието, на прашањето за годишните програми и 

акционите планови на училиштата добивме одговор дека не се надлежни за таа 

проблематика и дека за одговор ќе треба да се обратиме до општините или до основните 

училишта, а за прашањето за ранг-листите на наставниците во основното образование ни 

посочија дека Бирото не го води тој дел и дека треба да се обратиме до Државниот испитен 

центар.  
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 Од Државниот просветен инспекторат, за ранг листите на наставници по училишта 

во сите општини, за учебните 2013-2014 и 2014-2015 година, не известија дека имаат 

податоци, додека, за учебната 2015-2016 година сѐ уште не биле изготвени податоците, а 

2012-2013 година била пробна година со екстерното тестирање.  

  Од добиените одговори за Годишните извештаи на училиштата, генерално извештаите се 

пишувани со слична методологија и содржат генерални податоци за сите  училишта.  

Податоците што ги добивме од инспекторатот за образование укажуваат дека нема 

поднесени пријави против училишта за непочитување на одлуката за реонизација.  

Одговорите дадени во барањата доставени до општините и до основните училишта 

се прикажани на следната табела и се бодирани од 1-42.                                                

2 1 воопшто не одговориле, 2 нецелосен одговор, 3 делумно одговориле, 4 целосно одговориле  

  

Општина 

Битола  
2  Општина 

Штип  
4  Општина 

Куманово  
4  Општина Гази 

Баба  
3  Општина Ѓорче 

Петорв   
4  

                           

Основно 

училиште 

Битола   

  Основно 

училиште 

Штип  

  Основно 

училиште 

Куманово  

  Основно 

училиште Гази 

Баба  

  Основно 

училиште Ѓорче 

Петов  

  

                    
ОУ „Ѓорѓи 

Сугарев„  
2  ОУ „Димитар 

Влахов“   
4  ОУ „11  

Октомври“  
3  ОУ „Наум  

Наумовски Борче“  
4  ОУ „Димитар Поп 

Беровски“  
3  

ОУ„Св.  
Кирил и  
Методиј“  

2  ОУ „Гоце 

Делчев“  
4  ОУ „Крсте 

Мисирков“  
3  ОУ „Крсте 

Мисирков“  
3  ОУ „Тихомир 

Милошевски“   
3  

ОУ „Климент 

Охридски“  
4  ОУ „Ванчо 

Прке“  
4  ОУ „Толи 

Зордумис“  
3  ОУ „Вера Јоциќ“  4  ОУ „Јоаким 

Крчоски“  
4  

ОУ„Коле  
Кананоски“   

4  ОУ „Славејко 

Арсов“  
3  ОУ „Христијан 

Карпош“   
3  ОУ „Кирил и 

Методиј“  
3  ОУ „Страшо 

Пинџур“  
3  

ОУ „Тодор 

Ангелевски“   
3  ОУ Тошо 

Арсов  
3  ОУ „Браќа  

Миладиновци“  
3  ОУ„ Крум Тошев“  2  ОУ „Ѓорче 

Петров“  
3  

ОУ  
„Александар 

Турунџиев“  

2      ОУ „Кочо Рацин“  2  ОУ „25 мај“    3  ОУ „Мирче Ацев“  4  

ОУ „Елпида 

Караманди“  
3      ОУ „Вук 

Караџик“  
2  ОУ „Григор  

Прличев“    
3      

ОУ „Даме 

Груев“  
2          ОУ „Стив 

Наумов“  
3      

ОУ „Гоце 

Делчев“  
3          ОУ „Његош“   3      
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ОУ„Крсте  
Петков  
Мисирков“  

2            
ОУ „Дане 

Крапчев“  

3      

ОУ„Стив 

Наумов“  
1          ОУ „Наум 

Охридски“  
3      

ОУ„Д-р. 

Трифун  
Пановски  

1                  

                    

     

АНАЛИЗА НА ПРАВНАТА РАМКА ЗА ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА РЕОНИЗАЦИЈА 

 
Стратегијата за Роми 2014-2020 година главно се фокусира на вработувањето, 

образованието, домувањето, здравството и културата. 2  Во делот на образованието оваа 

стратегија препорачува да се надминат проблемите со раното напуштање на образованието и 

со сегрегацијата во училиштата.4  

        Во стратегијата се споменува комуникацијата на Европската комисија до Европскиот 

парламент, Советот на Европа, Европскиот економски и социјален комитет, Комитетот на 

регионите (рамка на ЕУ за национални стратегии за интеграција на Ромите до 2020 година)3, 

како и Одлуката за достигнувања на спроведувањето на националната стратегија за интеграција 

на Ромите од 12 декември 2013 година во која Европскиот парламент им препорачува на 

земјите-членки да се обидат да ги интегрираат своите програми за вклучување на Ромите во 

програмите за унапредување на еднаквите можности и на заштита од дискриминација и 

сегрегација. Според Европската комисија ромските прашања треба систематски да се вклучени 

во сите европски и национални политики, а политиките кои овозможуваат сегрегација треба 

веднаш да бидат укинати.  

Во законската рамка сегрегацијата не е изречно нагласена. Во Законот за заштита од 

дискриминација, како и во Законот за основно образование сегрегацијата не се ни споменува.4 

Според Законот за основно образование секое дете има право на основно образование и се 

забранува дискриминација по основ на пол, раса, боја на кожа, национална, социјална, 

политичка, верска, имотна и општествена припадност во остварувањето на правата од 

основното воспитание и образование, утврдени со овој закон.   

Основното училиште, според Законот за основно образование, може да биде општинско или 

државно. Општинското основно училиште се основа од општината. Имено, Советот на 

општината донесува одлука за основање на основно училиште, по претходно прибавено 

                                                 
2 Стратегиjа за Ромите 2014-2020, Министерство за труд и социјална политика, 2014. 4 Стратегиjа за 

Ромите 2014-2020, Министерство за труд и социјална политика, 2014.  
3 EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, COM(2011) 173 final.  
4 Закон за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник на РМ 50/2010. 7 Закон за основно 

образование, Член 46. Службен весник 103/08  
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позитивно мислење од Владата. Државните основни училишта кои што ги основа Владата, се 

основаат единствено за остварување наставен план и програми за основно образование на 

одредени ученици за кои државата има посебен интерес (училишта за ученици со посебни 

образовни потреби).  

 Според Законот за основно образование основното училиште е должно да ги опфати 

учениците од својот реон. Основното училиште може да запише ученици од друг реон или 

од друга општина само доколку има слободни места за запишување. Основачот, односно во 

овој случај општината, го утврдува реонот на основните училишта од кој што се запишуваат 

учениците.7 Според Законот за основно образование, родителот има право да го запише 

своето дете во основното училиште во реонот во кој живее или онаму каде што постојано 

престојува. Според истиот закон родителот може да го запише детето во друго основно 

училиште во истиот или друг реон ако за тоа има согласност од училиштето во кое се 

запишува и доколку има слободни места.  

Списокот на децата од реонот за запишување во основно училиште се добива од 

надлежните служби во единицата на локалната самоуправа кои водат евиденција за 

постојаните и привремените жители.5  

Со законските одредби општината е должна да донесе одлука за утврдување на 

реоните на основните училишта кои се наоѓаат на нејзина територија. Во одлуките за 

реонизација на општините се истакнува дека со донесување на одлуката за реонизација се 

обезбедува рамномерен прилив на учениците во основните училишта и рационално 

искористување на училишните капацитети на општината.  

Одлуката ги опфаќа населените места, точните улици и броевите што припаѓаат кон 

одредено училиште на територијата на општината. Но, како и во Законот за основно 

образование и во одлуките за реонизација е истакнато дека во основното училиште може да 

се запишат и ученици од друг реон или друга општина само ако има слободни места за 

запишување.   

Воедно, во одлуките за реонизација се истакнува дека за учениците кои доброволно 

се запишани во основно училиште од друг реон или од друга општина трошоците за превоз 

паѓаат на терет на родителот.   

Во ситуација кога секоја година се намалува вкупниот број ученици во основните 

училишта во државава, секогаш постои можност за запишување на децата во друго 

училиште надвор од реонот на кој припаѓаат.   

Според домашната легислатива, постојат повеќе институции кои имаат одредени 

надлежности за обезбедување еднаквост и недискриминација и кои се надлежни да 

                                                 
5 Закон за основно образование, Член 50. Службен весник 103/08  
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реагираат во случај на сегрегација. Особено значајни се независните државни институции, 

Комисијата за заштита од дискриминација и Народниот правобранител.  

Во сите свои извештаи од 2010 година наваму Народниот правобранител постојано 

укажува на сегрегација во образованието врз јазична и етничка основа. Посебно е нагласена 

сегрегацијата на ромските ученици во издвоените училишта и паралелки. Притоа се 

потенцира и несразмерната застапеност и сегрегација на Ромите во специјалните училишта. 
6 Извештаите на Народниот правобранител го истакнуваат проблемот на непочитување на 

одлуките за реонизација во повеќе основни училишта во државата и дека учениците се 

запишуваат врз основа на барањата и желбите на родителите7  

    

Обработка на податоци по општини 
  

ОПШТИНА БИТОЛА  

Во Општина Битола вкупниот број на населението е 95.385 жители, додека бројот на 

Роми изнесува 2.613, или во проценти 2,74 % според последниот попис во 2002 година во 

Р. Македонија.  

Вкупно население на Општина Битола според национална припадност: 8  

Етнички групи  Население  

Македонци  84616  

Албанци  4164  

Турци  1610  

Роми  2613  

Власи  1270  

Срби  541  

Бошњаци  21  

Останати  550  

Вкупно  95,385  

  

                                                 
6  Извештај на народниот правобранител. Информации за состојбата со запишувањето на Ромите во прво одделение и нивното 

распоредување по паралелки меѓу учениците од друга етничка припадност во учебната 2014/15 година. Available at:  

http://ombudsman.mk/upload/Posebni%20izvestai/2015/Informacija%20RomiObrazovanie-2015.pdf.   
7 ибид.  
8 Државен завод за статистика, Попис 2002 год,  

  

http://ombudsman.mk/upload/Posebni%20izvestai/2015/Informacija%20Romi-Obrazovanie-2015.pdf
http://ombudsman.mk/upload/Posebni%20izvestai/2015/Informacija%20Romi-Obrazovanie-2015.pdf
http://ombudsman.mk/upload/Posebni%20izvestai/2015/Informacija%20Romi-Obrazovanie-2015.pdf
http://ombudsman.mk/upload/Posebni%20izvestai/2015/Informacija%20Romi-Obrazovanie-2015.pdf
http://ombudsman.mk/upload/Posebni%20izvestai/2015/Informacija%20Romi-Obrazovanie-2015.pdf
http://ombudsman.mk/upload/Posebni%20izvestai/2015/Informacija%20Romi-Obrazovanie-2015.pdf
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Општина Битола има донесено одлука за реонизација на 29.10.2009 година. На 

прашањето дали се почитува реонизацијата голем дел од одговорите добиени од страна на 

училиштата беа дека се почитува, но и дека се користи можноста што ја дава законот 

родителите да го запишат детето во училиште според нивниот избор, без разлика дали 

децата припаѓаат во тоа училиште според реонизацијата.  

Во Општина Битола има вкупно 12 основни училишта. Според добиените одговори 

од страна на десет основни училишта, бројот на ученици за учебната 2015/2016 година е:  

ОУ„Ѓорги Сугарев“, вкупен број на ученици е 604, од кои 474 Роми.  

ОУ„Св. Кирил и Методиј“, вкупен број на ученици е 429, од кои 20 Роми.  

ОУ„ Св. Климент Охридски“, вкупен број на ученици е 1.000 од кои 13 Роми.  

ОУ„Коле Канински“, вкупен број на ученици е 812, од кои 12 Роми.  

ОУ„Тодор Ангелевски“, вкупен број на ученици е 952, од кои 10 Роми.   

ОУ„Даме Груев“, вкупен број на ученици е 731, од кои 8 Роми.   

ОУ„Елпида Караманди“, вкупен број на ученици е 725, од кои 7 Роми.   

ОУ„Гоце Делчев“, вкупен број на ученици е 595, од кои 4 Роми.   

ОУ„Александар Турунџиев“, вкупен број на ученици е 205, од кои 1 Ром. 

 ОУ„Крсте Петков Мисирков“, вкупен број ученици е 457 ( нема ученици Роми.) 

ОУ„Стив Наумов“ - нема ученици Роми.  

ОУ„Д-р.Трифун Пановски“ не одговрија на Барањето за слободен пристап до информации.  

  

  Според бројот на ученици Роми во Општина Битола, најголем дел се запишани во ОУ 

„Ѓорги Сугарев“. Вкупниот број ученици е 604, од кои 474 се Роми, односно вкупно  80% 

од учениците во ова училиште се Роми. Во ОУ„Ѓорги Сугарев“, од 2011 до 2016 година 

може да се забележи дека драстично опаѓа бројот на запишани ученици во прво одделение 

од неромско население, посебно во последните две години. Имено, во учебната 2015/2016 

година се запишани само 8 ученици кои не се од ромска националност, а во учебната 

2016/2017 година при првиот уписен рок беа запишани 5 ученици кои не се од ромска 

националност, кои потоа беа префрлени во друго училиште. Поради ова ОУ„Ѓорги Сугарев“ 

ќе ја започне учебната 2016/2017 година само со запишани ученици Роми.  

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„Ѓорги Сугарев“   Роми  Останати  Вкупно  

 2011/2012    51   20   71  

 2012/2013    68   12   80  
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 2013/2014    59   16   75  

 2014/2015    57   25   82  

 2015/2016    42   8   50  

 2016/2017    31   5   37  

  

Според етничкот состав во ОУ„Ѓорги Сугарев“ во учебната 2015/2016, најбројни се 

учениците Роми 474, Македонци 122, Албанци 4 и Турци 4 .  

Бројот на ученици по учебни години од 2011 до 2016 година:  

 

Учебни 

години  
2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  Ром 

и  
Останати  Вкупно  

Вкупен  
број   

573  558  578  609  604        

Прво  71  80  75  82  73  306      

Второ  60  77  91  97  95  349      

Трето  56  61  75  88  91  291      

Четврто  73  47  60  70  77  240      

Петто  60  70  47  59  66  208      

Шестто  

  

VIII- 669  

IX- 54  

59  68  58  59  
*  

    

Седмо  54  VIII-54  

IX-56  

57  61  50  
*  

    

Осмо  79  54  VIII- 56  

IX- 49  

48  50  
*  

    

Деветто   /  /  /  46  43  

*  
    

  

*нема податоци за Роми од шесто до деветто одделение и нема податоци за останати и 

вкупно.   

Во однос на  прашањето за распределбата на ученици Роми по паралелки, во учебната 

2015/2016 година, одговорот на училиштето беше дека сите паралелки се чисто ромски.  

Според одлуката за реонизацијата на Општина Битола, во ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ се 

запишуваат ученици од населбата „Баир“ (населба со најголем број на ромско население). 

Воедно, за ова училиште нема измени на одлуката за реонизација во последните 5 години.  

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е 3.27, а на учениците 

Роми е 2,15.  

                                                 
9 Од учебната 2011/2012 се формираа паралеки со кои беа опфатени ученици со осмолетка и деветолетка.   
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Според одлуката за реонизација, речиси сите деца од населбата „Баир“, која е 

претежно населена со ромско население, припаѓаат во училиштето ,,Ѓорѓи Сугарев“ иако 

училиштето „Тодор Ангелевски“ е исто така во непоредна близина.   

  

  

    

ОУ„ Тодор Ангелевски“   Во ОУ„Тодор Ангелевски“ во учебната 2015/2016 год. вкупниот 

број на ученици е 952, од кои само 10 се Роми.  

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„ Тодор 

Ангелевски“  
Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012  1  94  95  

2012/2013  4  100  104  

2013/2014  1  118  119  

2014/2015  2  118  120  

2015/2016  1  109  110  

2016/2017  1  118  119  

  

Етничкиот состав во ОУ„Тодор Ангелевски“, во учебната 2015/2016 година е 

Македонци 926, Роми 10, Турци 10, Албанци 2, Срби 3 и Власи 1.  

Бројот на ученици по учебни години од 2011 до 2016 година:  

 

Учебна година  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  Вкупно  

Вкупен број  938  948  973  977  952    

Прво  95  104  121  120  110  550  

Второ  122  97  105  119  117  560  

Трето  114  120  100  100  113  547  

Четврто  114  111  122  97  97  541  

Петто  78  113  113  121  92  517  
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Шесто  111  77  113  115  122  538  

Седмо  108  111  80  112  110  521  

Осмо  107  108  111  81  110  517  

Деветто   89  107  108  112  81  497  

  

Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година  

 

I-3  II-1  III  IV-1  V  VI  VII-2  VIII-3  IX  

1  1  /  1  /  /  1  1  /  

  

Според стручните служби од училиштето методологијата за распределбата на 

ученици по паралелки се врши во насока да се обезбедат хетерогени паралелки, во однос на 

полот, предзнаењата на детето кои ги има на тестирањето, националната припадност, 

социоекономски статус на семејството и сл.  

Вкупниот број на ученици во ОУ„Тодор Ангелески“ кои се запишани во прво 

одделение во учебната 2015/2016 год. е вкупно 119 ученици, од кои 92 од запишаните 

ученици реонски припаѓаат во ова училиште, додека 27 ученици припаѓаат на друг реон.  

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е 4.22, додека на 

прашањето за средниот успех на учениците Роми добивме одговор дека не водат посебен 

успех по националности и дека во моментот имаат ученици со добар и многу добар успех.  

  

ОУ„Св. Кирил и Методиј“   

Бројот на ученици во ОУ„Св. Кирил и Методиј“ е вкупно  429, од кои 20 се Роми. 

Училиштето се наоѓа во централото подрачје на Битола.  

 

Број на запишани ученици во прво одделение ОУ„Св. Кирил и 

Методиј“  
Роми   Останти  Вкупно  

2011/2012  24  378  402  

2012/2013  23  357  380  

2013/2014  23  374  397  

2014/2015  20  384  410  

2015/2016  20  410  429  

2016/2017  19  432  448  

  

Етничкиот состав во ОУ„Св. Кирил и Методиј“, во учебната 2015/2016 е следниов: 

Македонци 390, Роми 20, Турци 16, Власи 2 и 1 Србин.  
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За втората табела за Бројот на ученици по учебни години од 2011 до 2016 година, од 

училиштето нема соодветен одговор, односно има само број на ученици Роми.   

Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година  

 

I-а  I-б    

1  1    

II-а  II-б    

1  1    

III-а  III-б    

/  1    

IVа  IV-б    

2  2    

V-а  V-б    

/  1    

VI-а  VI-б    

2  /    

VII-а  VII-б    

/  1    

VIII-а  VIII-б  VIII-в  

/  2  /  

IX-а  IX-б    

2  1    

  

Од ОУ„Св. Кирил и Методиј“ добивме одговор дека се почитува реонизацијата, со 

мали исклучоци поради потребите на родителите да ги носат учениците во нивното 

училиште. Во ова училиште има 10 ученици кои припаѓаат на друг реон.   

При распределба на учениците по паралелки се води сметка за бројот и полот на 

учениците.   

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е 4.51, а на учениците 

Роми е 3,0.  

  

ОУ „Св. Климент Охридски“   

Вкупно број на ученици во ОУ „Св. Климент Охридски“ во учебната 2015/2016 година 

е 1.000, од кои 13 се Роми.  

 

Број на запишани ученици во прво одделение ОУ „Св. Климент 

Охридски “  
Роми   Останати  Вкупно  

2011/2012  /  90  90  
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2012/2013  /  116  116  

2013/2014  /  113  113  

2014/2015  3  116  119  

2015/2016  1  118  119  

2016/2017  /  99  99  

  

Етничкиот состав во ОУ „Св.Климент Охридски“ во учебната 2015/2016 година е 

следниов: Македонци 968, Роми 13, Турци 10, Албанци 6 и Бошњаци 3.  

 

 

Бројот на ученици по учебни години од 2011 до 2016 година:  

 

Учебни 

години  
2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  Роми  Останати  Вкупно  

Вкупен 

број  
931  955  963  981  1000        

Прво  90  116  113  119  119  4  553  557  

Второ  98  91  115  117  116  6  531  537  

Трето  119  97  92  121  113  6  536  542  

Четврто  120  121  95  93  120  4  545  549  

Петто  83  123  121  96  96  /  519  519  

Шесто  

  

103 6 – 

осн.  
90  122  125  99  1  539  540  

Седмо  115 6-дев.  112 7осм.  90  120  124  /  561  561  

Осмо  103 7осм.  101 7-дев.  113 8осм.  90  122  1  530  530  

Деветто   94 8-осм.  102 8- 

осм.  
99 8-осм.  99  89  /  483  483  

  

Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година  

 

I-1  I-2  I-3  I-4  I-5  

1  /  /  /  /  

II-1  II-2  II-3  II-4  II-5  

/  /  /  3  /  

III-1  III-2  III-3  III-4  III-5  

/  /  1  1  /  

IV-1  IV-2  IV-3  IV-4  IV-5  

/  /  2  2  /  

V-1  V-2  V-3  V-4  V-5  

/  /  /  /  /  
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VI-1  VI-2  VI-3  VI-4  VI-5  

/  /  /  1  /  

VII-1  VII-2  VII-3  VII-4  VII-5  

/  /  /  /  /  

VIII-1  VIII-2  VIII-3  VIII-4  VIII-5  

/  /  /  1    

IX-1  IX-2  IX-3  IX-3  IX-4  

/  /  /  /  /  

  

Вкупниот број на ученици во прво одделние во учебната 2016/2017 година изнесува 99, 

од кои 30 не припаѓаат во реонот на училиштето. На прашањето дали уписот на првачињата 

се врши според реонизацијата, од училиштето ни одговорија дека не се врши според 

реонизацијата затоа што во меѓувреме имало промени.  

Распределбата на учениците по паралелки се врши според полот, степенот на познавање 

на кириличната азбука, основните предзнаења, комуникативноста со комисијата и со 

другите деца, како и според поврзаноста со родителите, според степенот на образование на 

родителите и според адресата на живеење, но и според барањата на родителите.   

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е 4.06, додека средниот 

успех на учениците Роми е добар.   

  

ОУ „Коле Канински“   

Вкупниот број на ученици во ОУ „Коле Канински“ во учебната 2015/2016 година е 812, 

од кои 12 се Роми.  

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ „Коле 

Канински“  
Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012  3  85  88  

2012/2013  2  113  115  

2013/2014  /  92  92  

2014/2015  1  100  101  

2015/2016  2  100  102  

2016/2017  4  92  96  

  

Етничкиот состав во ОУ „Коле Канински“ во учебната 2015/2016 година е следниот: 

Македонци 778, Роми 12, Турци 8, Албанци 7, Власи 3 и останати 2.   
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Бројот на ученици по учебна година од 2011 до 2016 година:  

 

Учебни 

години  
2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  Роми  Останати  Вкупно  

Вкупен 

број  
821  807  812  810  812        

Прво  115  92  101  102  96  9  497  506  

Второ  84  119  91  101  101  10  486  496  

Трето  99  85  112  90  102  8  480  488  

Четврто  83  99  81  112  88  9  454  463  

Петто  54  83  98  82  113  10  420  430  

Шестто  94  54  84  96  79  9  398  407  

Седмо  103  100  53  88  96  8  432  440  

Осмо  68  105  91  53  85  10  392  402  

Деветто   121  70  101  86  52  9  421  430  

  

Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година  

 

I-1  I-2  I-3  

/  /  1  

II-1  II-2  II-3  

1  1  1  

III-1  III-2  III-3  

1  /  1  

IV-1  IV-2  IV-3  

/  /  /  

V-1  V-1  V-1  

/  /  /  

VI-1  VI-5    

1  1    

VIII-2  VIII-3    

1  1    

  

Во ОУ„Коле Канински“ вкупниот број на ученици во учебната 2015/2016 година 

изнесува 812, од нив само 3 не припаѓаат во реонот на училиштето. На прашањето дали 

уписот на првачињата се врши според реонизацијата, од учииштето ни одговорија дека 

уписот се врши според реонизацијата, но има ретки случаи кога поради различни причини, 

родителите бараат нивните деца да бидат запишани во тоа училиште.   
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Распределбата на ученици по паралелки се врши од страна на комисија, според 

полот, психофизичката проценка и социо-економскиот статус. Комисијата се состои од 

училишен лекар, психолог, педагог и наставник.  

Средниот успех на учениците во ова училиште за учебната 2015/2016 година изнесува 4.36, 

додека средниот успех на учениците Роми е 3.27.  

   

Средниот успех на училиштата во Општина Битола:  

 

Училиште   Средниот Успех  Среден успех на учениците  

ОУ „Ѓорѓи Сугарев“  3,27  2.15  

ОУ „Св. Кирил и Методиј“   4.51  3.0  

ОУ „Климент Охридски“  4.06  3.0  

ОУ „Коле Канински“  4.36  3.27  

ОУ „Тодор Ангелевски“  4.22  3.33  

ОУ „Даме Груев“  4.15  3.12  

ОУ „Елпида Караманди“  4.50  3.50  

ОУ„ Гоце Делчев“  4.48  3.0  

ОУ„АлександарТурунчиев“  3.70  3.20  

ОУ„КрстеПетковМисирков“  4.02  Нема ученици Роми   

 

Спроведени интервјуа во Општина Битола   

Во Општина Битола беа спроведени интервјуа со директорот, со педагошката служба 

и со четири наставници од предметна настава во ОУ „Ѓорги Сугарев“, како и со педагогот 

од ОУ„Тодор Ангелевски“ и со родители на ромски деца од општина Битола.  

Генерално гледано, сите интервјуирани го истакнаа проблемот дека неромските 

ученици, кои според одлуката за реонизација припаѓаат во ОУ„Ѓорги Сугарев“, не се 

запишуваат во ова училиште бидејќи било познато како „ромско“ или „циганско“ училиште.  

Со овој проблем се соочуваат веќе подолго време. Овој проблем речиси постои од 2011/2012 

година. На прашањето како се распределуваат учениците по паралелки, директорката на 

училиштето одговори: „Повеќе не можеме да се придржуваме на критериумите за правилно 

распределување поради непочитување на реонизацијата. Од тие причини учениците од 

македонска националност се запишуваат во соседните училишта, а во ОУ„Ѓорѓи Сугарев“ 

се запишуваат само ученици Роми и затоа сме приморани да формираме чисто ромски 

паралелки“. Притоа, истакна дека при формирањето паралелки се зема во предвид како 

детето ќе се покаже на тестирањето, се води сметка за полот, како и рамномерно да се 

распределени учениците Роми. Реонизацијата во Битола не се почитува воопшто. Иако од 

страна на училиштето имаше напори за почитување на реонизацијата, родителите на 

македонските ученици најчесто не сакаат да си ги запишат децата во ова училиште, а 

законот му дава можност на родителот да си го запише детето каде сака.  
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Директорката на училиштето го потенцираше проблемот кој од година во година се 

зголемува и препорача да се направат измени во законот и да се води сметка за целосно 

почитување на реонизацијата, бидејќи, како што истакна таа, „останатите училишта 

примаат ученици од други реони и во првиот уписен рок“. „Настојуваме да ги поканиме 

родителите Македонци и Роми, меѓутоа, одзивот на родителите Македонци е многу мал. 

Потребно е да не посетат за да видат како работиме, да ја видат инфраструктурата на 

училиштето и условите во кои работиме, а кои се значително подобрени и можеме да 

кажеме дека имаме најдобри услови во целата општина. Наставниот кадар е релативно млад 

и амбициозен, но сепак, одлуката на родителот е најважна“.   

Иако 80% од учениците во ова училиште се Роми, немаат наставник Ром и немаат 

изборен предмет Ромски јазик и култура од причини што, како што велат тие, Ромите во 

Битола не го познаваат ромскиот јазик и „мајчин јазик им е македонскиот јазик, а најчесто, 

од понудените изборни предмети, избираат танц и ора“.  

Од родители Роми и нероми има мал број поплаки. Поплаките се од различна 

природа, но, досега немаат добиено поплака од родител нером во однос на сместувањето на 

децата во исти клупи. Според нив децата се дружат и немаат проблеми, но 

дискриминацијата постои кај родителите нероми. Тие од година во година тивко си 

заминуваат од училиштето.  

Според законот, децата имаат дополнителни часови и тоа се почитува и тие часови 

се одржуваат. „Причината за слабиот успех на учениците Роми е тоа што не се редовни на 

настава. Само во учебната 2015/2016 година имало над 150 нередовни ученици.“  

Преку спроведеното интервју со педагошката служба на ОУ„Ѓорги Сугарев“ ни беше 

одговорено дека за учебната 2016/2017година се запишани вкупно 38 ученици од ромска 

националност и 5 останати.  За учениците Роми се очекувало родителите да ги запишат и по 

септември, а имало случаи и во октомври и ноември, меѓутоа се плашат дека од останатите 

5 не-роми ќе останат на таа бројка. „Оваа учебна година треба да се формираат 4 

паралелки, а имаме само 5 деца кои не се Роми кои мораме да ги распределиме само 

во една паралелка, а другите да бидат чисти ромски паралелки“. На прашањето зошто 

мораат да ги стават сите нероми во едно одделение одговорот беше дека родителите кои не 

се од ромска националност не би сакале нивните деца да бидат во паралелка каде што се 

сите Роми. Поради тоа, училиштето е приморано учениците од неромска националност да 

го стави во една паралелка. Во минатото се запишувале по 20 ученици од други 

националности, освен ромска, па биле распределувани по 5 во секоја паралелка.  

  Исто така, се јавува уште еден проблем со реонизацијата, имено, дел од ромските родители 

не сакаат да ги запишат своите деца во ОУ„Ѓорги Сугарев“ затоа што сакаат децата да им 

учат во мешани паралелки. Не се почитува реонизацијата и затоа имаат таков проблем. 

Голем проблем е и нередовноста на учениците Роми, па поради тоа отежнето е оценувањето. 

Наставниците неуспехот го чуствуваат како свој личен неуспех и одговараат пред 

инспекторатот. За лошиот успех не е вината само на наставникот. Програмите се исти во 
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сите училишта. Училиштето има добра местоположба, но за жал многу од родителите кои 

не се Роми го одминуваат училиштето и децата ги носат во другите училишта кои се многу 

подалеку од нивното место на живеење. Според реонизацијата постојат 72 ученика кои 

припаѓаат во училиштето, но не се запишани.   

Во Општина Битола учениците Роми своето образование го продолжувааат во средно 

образование затоа што сега е задолжителено и со закон, но најчесто се запишуваат во 

стручни училишта во кои и таму поголем број се Роми. Мал е бројот на ученици кои се 

запишуваат во гимназија од причина што имаат многу слаб успех од основно образование.  

Наставниците од ОУ„Ѓорги Сугарев“ по предметна настава, на прашањето како ги 

распоредуваат учениците по клупи, одговорија дека прво им даваат можност на децата на 

демократски начин да изберат со кого сакаат да седат и гледаат тоа да е со мешан состав - 

Роми со останати. Децата се дружат не само за време на часовите, туку и надвор од часовите. 

Успехот на учениците Роми е добар и многу добар, но има и ученици кои се одлични и има 

разлики од генерација до генерација. Самите ученици сфатиле дека треба многу да вложат 

за да успеат понатаму, но сѐ уште постои демотивација. Пред 10 години ситуацијата била 

50-50 во поглед на националната припадност и „беше идеално училиште за спроведување 

проекти за соживот во училиштето. Сето ова се измени со стереотипот кој го има надвор од 

училиштето. За апсурдот да биде поголем, тие исти луѓе живееат врата до врата Роми и 

нероми, но кога ќе дојде време за запишување на училиште на детето, родителите не сакаат 

да го запишат во ОУ„Ѓорги Сугарев“ затоа што таму учат Роми, па  го запишуваат во 

ОУ„Тодор Ангелески“. Се губи социјализацијата на тие деца, родителите Роми сакаат 

нивните деца да се во мешани паралелки“.  

 Од ОУ„Ѓорѓи Сугарев“ ни беше посочено дека во училиштето во непосредна 

близина е  ОУ„Тодор Ангелевски“ каде најчесто се запишуваат учениците кои би требало 

да припаднат под реонот на ОУ„Ѓорѓи Сугарев“. Поради тоа направивме интервју со 

педагогот на ОУ„Тодор Ангелевски“. Во ова училиште, вкупниот број на ученици изнесува 

952, од кои само 10 се Роми, а училиштето се наоѓа во непосредна близина на ОУ„Ѓорѓи 

Сугарев“. Педагог од ОУ„Тодор Ангелевски“ истакна дека уписот во прво одделение се 

врши според реонизацијата, но и се почитува желбата на родителот каде што сака да го 

запише своето дете. Тие велат: „Од реонот од ОУ„Ѓорги Сугарев“ ги прифаќаме сите 

ученици доколку сакаат да се запишат кај нас“. Реонизацијата не е изменета во последните 

5 години. Распределбата на учениците по паралелки се врши според првиот тест при уписот, 

според социјалниот статус на семејствто, како и според образованието на родителите.  

Голем дел од родителите избираат и кај кој наставник да го запишат своето дете.  

    Изјави на родители   

Од вкупно 15 родители на ромски деца кои беа интервјуирани, повеќето истакнаа 

дека ги запишуваат своите деца во училиштето каде што припаѓаат според реонот, но дека 

не се задоволни од тоа колку наставниците вложуваат во описменувањето на нивните деца: 

„Јас не сум задоволна од односот на наставниците во ОУ„Ѓорги Сугарев“. Таму 
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наставниците не водат сметка за децата, кои како учат. Првото дете ми беше снаодливо 

и можеше да се снајде, но второво дете не може само и никој од наставниците не водеше 

сметка за него, ниту одржуваа дополнителни часови, ниту водеа грижа за детето. Тоа 

имаше проблем со математиката и никој не го интересираше да му помогне. Еве сега е 

прва година средно и сѐ уште има проблем со математика. Во ОУ„Ѓорги Сугарев“ никогаш 

не останаа да имаат дополнителни часови. Јас немав можност да му платам приватни 

часови“. На прашањето дали го замоливте наставникот да одржи дополнителен час со 

детето кое покажува послаб успех одговорот беше: „Знаете што викаа во ОУ„Ѓорги 

Сугарев“. Абе ајде, осмо ќе земе и чао, но сега задолжително е и средно образование“. На 

прашањето зошто не го префрлиле во друго училиште доколку не биле задоволни, една 

мајка одговори: „Не можевме, не ни даваа од училиштето, зошто викаа дека вие тука 

припаѓате и тука мора да остане детето“.   

„Јас имам внук кој при упис во прво одделение требаше да е сместен во одделение 

во кое имаше само Роми. Да не се побунеа мајката и бабата, детето ќе останеше да учи 

само со Роми, бидејќи Ромите наводно не им дозволувале да учат на македонските деца и 

затоа ги делеле ромските ученици од македонските. Тоа им било објаснувањето од 

училиштето. Покрај тоа, ромските деца биле и бесни. Но ова беше порано, сега 

ситуацијата е сменета, сега и самите Роми не сакаат да си ги запишат децата во „Ѓорги 

Сугарев““.  

„Не сакам моите деца да се како мене со основно образование. Сакам да се 

понапредни од мене, а знаеме дека образованието ќе им донесе подобра можност“.  

„Сакаме децата да имаат дополнителни часови и да се има квалитет во 

училиштата“.  

„Во „Ѓорги Сугарев“ наставниците како у корзо да се отидени, децата по ходници 

шетаат, нив не им е гајле, никој не презема одговорност, ниту директорката. Дури и 

плаќавме обезбедување, бидејки често имаше тепачки“.  

„Во класот само Македнците беа одлични, а сите Роми беа слаби“.  

„Јас не знам дали третото дете ќе го запишам во „Ѓорги Сугарев“ од причини што 

со второто имав проблеми. Нема никакво знаење“.  

„Сега децата се понапредни откако посетуваат градинка, не им е пречка јазикот, 

го зборуваат македонскиот“.  

  

  

Според одговорите од основните училишта во Општина Битола најголем проблем 

е тоа што не се почитува реонизацијата, како и тоа што родителите на децата кои не се 

Роми не ги запишуваат своите деца во училиштата каде што припаѓаат според реонот. 
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Тоа е причината за формирање чисти ромски паралелки во ОУ„Ѓорѓи Сугарев“. Голема 

е разликата во однос на средниот успех на Ромите од неромите.  

За споредба, во училиштето „Ѓорѓи Сугарев“ 80% од учениците се Роми, за разлика 

од училиштето „Тодор Ангелески“ кое е одалечено само стотина метри од „Ѓорѓи 

Сугарев“, а во кое има само 10 Роми.   

   

    

ОПШТИНА ШТИП  

  

Во Општина Штип вкупниот број на население е 47.796, додека бројот на Роми  

изнесува 2.195. Ова е според последниот попис од 2002 година во Р. Македонија. Вкупно 

население во Општина Штип според национална припадност:10  

 

Етнички групи  Население  

Македонци  41.670  

Албанци  12  

Турци  1.272  

Роми  2.195  

Власи  2.074  

Срби  297  

Бошњаци  11  

Останати  265  

Вкупно  47.769  

  

Општина Штип има донесено нова одлука за реонизација на 13.3.2014 година. Новата 

реонизација се разликува од старата во тоа што има дополнително уште еден реон, па од 12, 

сега се 13 реони. Во новата одлука за реонизација исто така подетално се опишани реоните. 

Голем дел од одговорите од училиштата на прашањето дали се почитува реонизацијата беа 

дека се почитува, но ја потенцираа и можноста што се дава на родителите според истиот 

закон при уписот на детето на училиште и се примаат деца кои не припаѓаат на тој реон.   

                                                 
10 Државен завод за статистика, Попис 2002 год, http://www.stat.gov.mk/Publikacii/knigaXIII.pdf  

   

http://www.stat.gov.mk/Publikacii/knigaXIII.pdf
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/knigaXIII.pdf
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Во Општина Штип има 5 основни училишта. Преку барање за слободен пристап до 

информации, на прашањата колку Роми има запишани во секое училиште и како се 

распределени по одделенија ги добивме следниве податоци за распределеноста на 

учениците во овие училишта:  

            ОУ„Гоце Делчев“ - вкупен број на ученици е 668, од кои 234 се Роми; 

ОУ„Димитар Влахов“ - вкупен број на ученици е 987, од кои 88 се Роми; 

ОУ„Тошо Арсов“ - вкупен број на ученици е 776, од кои 62 се Роми;  

ОУ„Ванчо Прке“ - вкупен број на ученици е 1.126, од кои 55 се Роми;  

ОУ„Славејко Арсов“ - вкупен број на ученици е 394, од кои 2 се Роми;  

Според бројот на ученици Роми во Општина Штип најголем број се запишани во 

ОУ„Гоце Делчев“. Вкупниот број на ученици е 668, од кои 234 се Роми.   

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„Гоце Делчев“  Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012  56  57  113  

2012/2013  46  45  91  

2013/2014  30  49  79  

2014/2015  31  50  81  

2015/2016  32  55  87  

2016/2017  20  40  60  

  

Според етничкиот состав, во ОУ„Гоце Делчев“ во учебната 2015/2016 год. најбројни биле 

учениците Македонци - 385, Роми - 234, Турци - 37, Власи - 11 и 1 Србин.  

Бројот на ученици по учебна година од 2011 до 2016 година:  

 

Учебни 

години  
2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  Роми  Останати  Вкупно  

Вкупен 

број  
747  726  749  682  668       

Прво  113  91  78  81  87  195  255  450  

Второ  81  108  105  80  81  201  254  455  

Трето  77  73  104  85  77  166  248  416  

Четврто  64  74  74  93  85  156  234  390  

Петто  76  64  75  70  81  125  241  366  

Шесто  102  80  62  68  72  128  256  384  

Седмо  89  85  80  53  64  103  268  371  

Осмо  68  87  85  73  50  82  281  363  

Деветто   77  64  86  79  71  77  300  377  
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Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година  

 

I-1  I-2  I-3  I-4  

8  13  14  14  

II-1  II-2  II-3    

7  15  16    

III-1  III-2  III-3    

14  11  8    

IV-1  IV-2  IV-3    

15  11  12    

V-1  V-2  V-3    

8  13  10    

VI-1  VI-2  VI-3  VI-4  

6  7  9  9  

VII-1  VII-2  VII-3    

9  9  9    

VIII-1  VIII-2  VIII-3    

8  4  8    

IX-1  IX-2  IX-3    

5  6  6    

  

Запишувањето на првачињата во ОУ„Гоце Делчев“ не се вршело според 

реонизацијата, а распределбата на учениците по паралелки се вршела според барањата на 

родителите.  

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 год. е 3.99, додека средниот 

успех на учениците Роми е 1.87, што е двојно послаб успех.   

  

ОУ„Димитар Влахов“  

  Во ОУ„Димитар Влахов“ во учебната 2015/2016 год. има вкупно 987 ученици, од кои 88 се 

Роми.  

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„Димитар Влахов“  Роми  Останати  Вкупно  

2011/2012  6  98  104  

2012/2013  8  102  110  

2013/2014  35  98  134  

2014/2015  12  93  105  

2015/2016  20  137  157  

2016/2017  8  100  108  
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Етничкиот состав во ОУ„Димитар Влахов“ во учебната 2015/2016 год. е следниот: 

Македонци 817, Роми 88, Турци 46 и Власи 36. 

Бројот на ученици по учебна година од 2011 до 2016 година:  

 

Учебни 

години  
2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  Роми  Останати  Вкупно  

Вкупен 

број  
942  943  956  951  987       

Прво  109  111  133  105  157  20  137  157  

Второ  103  106  111  127  102  6  96  102  

Трето  135  103  107  113  119  14  105  119  

Четврто  111  137  100  108  112  9  103  112  

Петто  74  107  134  97  110  6  109  115  

Шесто  

  

VIII 103  

IX 104  

/  

73  

/  

107  

/  

131  

/  

97  3  

/  

96  

103  

99  

Седмо  VIII 113  

IX /  

94  

102  

/  

70  

/  

101  

/  

127  

/  

13  

/  

114  

207  

127  

Осмо  VIII 90  

IX /  

110  

 /  

92  

102  

/  

69  

/  

97  

/  /  

  

292  

  

Деветто   /  /  /  100  69  /  69  69  

  

 Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година 

  

I-1  I-2  I-3  I-4  I-5  
3  3  6  2  5  

II-1  II-2  II-3  II-4    

/  1  4  /    

III-1  III-2  III-3  III-4  III-5  
1  1  /  1  14  

IV-1  IV-2  IV-3  IV-4    

3  3  1  2    

V-1  V-2  V-3  V-4    

1  3  1  1    

VI-1  VI-2  VI-3  VI-4    

0  1  0  1    

VII-1  VII-2  VII-3  VII-4    

6  3  1  2    

VIII-1  VIII-2  VIII-3  VIII-4    
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0  4  3  1    

IX-1  IX-2  IX-3  IX-4    

/  /  /  /    

  

Според реонизацијата, во прво одделение се запишани 55 ученици, но има и ученици 

кои не припаѓаат на реонот, а кои се запишани во училиштето. Во ова училиште може да се 

види дека по распределеност во некои години се водела сметка за рамномерно 

распределување, но во некои се гледа дека од можни 17 ученици Роми, 14 се сместени во 

едно одделение.   

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е 4.04, додека средниот 

успех на учениците Роми е 2.51, што многу се разликува од останатите ученици.  

  

ОУ„Тошо Арсов“  

  Во ОУ„Тошо Арсов“ во учебната 2015/2016 год. имало вкупно 776 ученици, од кои 62 се 

Роми.  

Број на запишани ученици 

одделение во ОУ„Тошо Арсов“  
во  прво  Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012    11  80  91  

2012/2013    7  73  80  

2013/2014    8  72  80  

2014/2015    11  84  95  

2015/2016    12  56  71  

2016/2017    10  83  93  

  

Етничкиот состав во ОУ„Тошо Арсов“ во учебната 2015/2016 година е следниот:  

Македонци 655, Роми 62, Турци 16 и Власи 43.  

Бројот на ученици по учебна година од 2011 до 2016 година: 

  

Учебни 

години  
2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  Роми  Останати  Вкупно  

Вкупен 

број  
824  801  797  804  776        

Прво  89  83  82  99  73  11  78  89  

Второ  97  92  82  84  100  6  91  97  

Трето  104  96  90  77  78  8  96  104  



28  

  

Четврто  96  100  96  84  73  4  92  96  

Петто  57  98  100  95  84  2  55  57  

Шесто  190  65  97  105  103  11  179  190  

Седмо  81  186  65  101  102  3  78  81  
Осмо  110  81   VIII – 89  

IX- 96  

66  100  1  109  110  

96  

Деветто   /  /  /  93  63  2  91  93  

  

Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година  

 

I-1  I-2  I-3  

3  5  4  

II-1  II-2  II-3  

2  4  5  

III-1  III-2  III-3  

2  3  3  

IV-1      

3      

V-1  V-2  V-3  

3  2  /  

VI-1  VI-2  VI-3  

1  1  2  

VII-1  VII-2  VII-3  

/  /  2  

IX-1  IX-2  IX-3  

1  2  2  

  

Запишувањето на првачињата во ОУ„Тошо Арсов“ исклучиво било со ученици од 

реонот, но имало и мали исклучоци.  

Распределбата на ученици по паралелки се вршело според пол и националност.  

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 год. бил 3.62, додека средниот 

успех на учениците Роми бил 1.75, што е двојно послаб успех.   
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ОУ„Ванчо Прке“  

Во ОУ„Ванчо Прке“ во учебната 2015/2016 год. имало вкупно 1.126 ученици, од кои 

55 се Роми.  

 

Број на запишани ученици 

одделение во ОУ„Ванчо Прке“   
во  прво  Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012    2  138  140  

2012/2013    7  131  138  

2013/2014    8  112  120  

2014/2015    3  99  102  

2015/2016    3  121  124  

2016/2017    10  111  121  

  

Етничкиот состав во ОУ„Ванчо Прке“ во учебната 2015/2016 година е следниот:  

Македонци 1.003, Роми 55, Турци 44, Власи 21 и 3 останати.  

Бројот на ученици по учебни години од 2011 до 2016 година:  

 

Учебни години  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  

Вкупен број            

Прво  138  120  102  124  121  

Второ  136  144  123  124  130  

Трето  136  139  146  118  126  

Четврто  123  143  141  146  116  

Петто  116  127  142  142  140  

Шесто  144  120  127  129  142  

Седмо  138  145  118  118  124  

Осмо  135  139  150  115  119  

Деветто   133  138  136  143  108  

  

Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година  

 

I-1  I-2  I-3  I-4  I-5  I-6  I-7      

1  2  6  2  /  3  /      

II-1  II-2  II-3  II-4  II-5  II-6  II-7      

1  2  1  /  /  /  /      
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III-1  III-2  III-3  III-4  III-5  III-6        

/  3  3  1  /  /        

IV-1  IV-2  IV-3  IV-4  IV-5  IV-6        

2  /  1  2  1  2        

V-1  V-2  V-3  V-4  V-5  V-6  V-7      

2  2  1  1  2  2  /      

VI-1  VI-2  VI-3  VI-4  VI-5  VI-6  VI-7      

/  /  /  /  1  /  /      

VII-1  VII-2  VII-3  VII-4  VII-5  VII-6  VII-7      

/  /  /  /  /  /  /      

VIII-1  VIII-2  VIII-3  VIII-4  VIII-5  VIII-6  VIII-7      

1  /  2  2  /  1  /      

IX-1  IX-2  IX-3  IX-4  IX-5  IX-6        

2  1  1  1  1  /        

  Посебни 

одделенија  
              

Со лесна 

попреченост  
                

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  

1  /  /  /  /  2  1  4  /  

Со 

комбинирани  
                

 пречкиI    II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  

1  /  /  /  /  /  /  /  /  

  

Според реонизацијата, во ова училиште во прво одделение биле запишани 95 

ученици, но имало и ученици кои не припаѓале на тој реон, а кои се запишани во 

училиштето.   

Распределбата на учениците по паралелки била според бројот на ученици, пол, 

национален состав и социјален статус.  

Средниот успех на учениците во ова училиште во учебната 2015/2016 год. бил 4.39, 

додека средниот успех на учениците Роми бил 3,21.  
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Средниот успех на училиштата во Општина Штип  

 

Училиште   Средниот Успех  Среден успех на учениците  

ОУ „Гоце Делчев“  3,99   1.87  

ОУ „Димитар Влахов“   4.04  2.51  

ОУ „Тошо Арсов“  3.62  1.75  

ОУ „Ванчо Прке“  4.39  3.21  

ОУ „Славејко Арсов“  4.16  3.01  

  

  

    

Спроведени интервјуа во Општина Штип  

Во ОУ„Гоце Делчев“ беа спроведени интервјуа со директорот и со наставниците од 

предметна настава, НВО „Черења“ и со родителите.  

Директорот на ОУ„Гоце Делчев“ истакна дека реонизацијата е горлив проблем и дека 

еден од приоритетите секоја трета година е опфатот на учениците. Во близина на 

училиштето има ромска населба и немаат проблем со тие ученици. Учениците се 

запишуваат во училиштето, но проблемот е со родителите на децата кои не се Роми „Ова 

училиште го носи името на револуционерот Гоце Делчев, меѓутоа училиштето сите го 

нарекуваат погрдно како „циганско училиште“. И родителите Роми при упис во прво 

одделение потенцираат дека сакаат нивните деца да бидат сместени во мешана паралелка 

со Роми и со останати.   

Како проблем при уписот во прво одделение, директорката истакна дека 54 ученици 

кои не се од ромска националност, кои според реонот припаѓаат во ОУ„Гоце Делчев“ во 

учебната 2016/2017, родителите одлучиле да ги запишат во друго училиште. Директорката 

истакна дека постои опасност во иднина да се формираат и чисто ромски паралелки.  

Во училиштето изборни предмети се ромскиот и влашкиот јазик и имаат 

дисперзирани паралелки по турски јазик. На прашањето како се распределуваат учениците 

по одделенија, одговорот беше: „Станавме сервисна служба на родителите, бидејќи 

родителите доаѓаат и ни кажуваат во кое одделение сакаат да учи нивното дете и нѐ 

уценуваат со „или ќе го запишеш кај таа наставничка, ако не ќе го префрлиме во друго 

училиште“. Ова е ситуација која се појавува и кај Ромите“.  
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Наставник по одделенска настава:   

„Учениците ги распоредувам по клупи, прво според потребите, а ако едното е дете 

кое може да му помогне на друго дете, го седнува до него за да постигнат сличен успех. 

Средниот успех на одделението е 4.45, додека за учениците Роми не се води посебно, но е 

околу 3.00. Причината за слабиот успех на учениците Роми е незаинтересираноста на 

родителите. Тие не водат сметка дали децата ќе дојдат на настава. Ќе видат дека 

временските услови не се во ред и одма не го праќаат  детето на училиште. Образованието 

на родителите влијае и на децата. Тие што имаат поголемо образоание имаат и поголема 

толеранција. На средбите со родители има родители кои често доаѓаат, но има и 

родители кои не доаѓаат воопшто. Редовно се одржуваат дополнителните часови и 

истите дадоа добар резултат. Нема поплаки добиено од  родители Роми и нероми. Нема 

насилство помеѓу децата и доколку се јави има  разговор со децата и секогаш го решаваме 

со разговор.“   

НВО „Черења“  

Од невладината организација ни беше презентирано дека во Штип има сѐ уште деца 

кои не посеуваат училиште и се наоѓаат на улица или се на сезонска работа со родителите и 

дека сѐ уште треба да се работи на описменување на децата, а и на родителите.  

„Има наставници кои не сакаат доволно да работат со ромски деца, па кога се 

децата во мешана паралелка многу послабо внимание се обрнува на ромските деца“.  

Родители  

Родителите Роми ги запишуваат своите деца во училиште каде што припаѓаат според 

реонизацијата. Ниту еден од интервјуираните родители немаше поплаки за односот на 

наставниците кон нив и нивните деца. Децата се во мешани паралелки со Роми и нероми, 

сместени се во почетните клупи. Децата немале досега никаков проблем во училиштето, 

ниту со своите соученици, ниту со персоналот на училиштето. Има деца кои не го знааат 

македонскиот јазик и имаат потешкотии при совладување на материјата, а Ромскиот јазик и 

култура го изучуваат како изборен предмет.  

  

  

Во Општина Штип како генерелен проблем е непочитувањето на реонизацијата и 

непропорционалната распределба на учениците Роми по паралелки. Разликата во однос 

на средниот успех се разликува од училиште до училиште, меѓутоа, генерално успехот 

на учениците Роми е многу послаб.  
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ОПШТИНА ГАЗИ БАБА  

  

Во Општина Гази Баба - Скопје вкупниот број на население е 72.222, додека бројот 

на Роми изнесува 2.082 или во проценти 2,88 % според последниот попис од 2002 година во 

Р. Македонија.  

Вкупно население во Општина Гази Баба според национална припадност:12  

 

Етнички групи  Население  

Македонци  53.106  

Албанци  12.502  

Турци  606  

Роми  2.082  

Власи  236  

Срби  2.094  

Бошњаци  710  

Останати  886  

Вкупно  72.222  

  

Општина Гази Баба има донесено одлука за реонизација на 17.9.2009 год. На прашањето 

дали се почитува реонизацијата, голем дел од одговорите на училиштата гласеа дека се 

почитува, но како и во останатите училишта е потенцирана законската можност која се дава 

на родителите сами да изберат каде ќе го запишат своето дете (доколку има слободни места 

во училиштето на избор).  

Во Општина Гази Баба има 11 основни училишта:  

ОУ„Дане Крапчев“ - вкупен број на ученици 840, од кои 146 се Роми;  

ОУ„Његош“ -  вкупен број на ученици 603, од кои 100 се Роми;  

ОУ„Наум Наумовски Борче“ - вкупен број на ученици 566, од кои 80 се Роми;   

ОУ„Стив Наумов“ - вкупен број на ученици 861, од кои 11 се Роми;  
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ОУ„Вера Јоциќ“ - вкупен број на ученици 522, од кои 9 се Роми;   

ОУ„Крсте Мисирков“ - вкупен број на ученици 656, од кои 7 се Роми;  

ОУ„Кирил и Методиј“ - вкупен број на ученици 468, од кои 4 се Роми;  

ОУ„Крум Тошев“ - вкупен број на ученици 302, од кои 1 е Ром;  

ОУ„Григор Прличев“ - вкупен број на ученици 317, од кои нема ниту еден Ром;  

ОУ„25 Мај“ - вкупен број ученици 1.403, од кои нема ниту еден Ром;  

ОУ„Наум Охридски“ - вкупен број ученици 316, од кои нема ниту еден Ром.  

Според бројот на ученици, во Општина Гази Баба најголем број на ученици Роми има во 

ОУ„Дане Крапчев“. Вкупниот број на ученици е 840, од кои 146 се Роми. Бројот на ученици 

запишани од 2011 до 2016 година може да се види на следнава табела:  

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„Дане Крапчев“  Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012  161  780  941  

2012/2013  143  756  899  

2013/2014  156  743  899  

2014/2015  149  738  887  

2015/2016  146  694  840  

2016/2017  /  /  /  

  

Етничкиот состав во ОУ„Дане Крапчев“ во учебната 2015/2016 година е следниот: 

Македонци 615, Роми 146, Албанци 41, Турци 5, Власи 3, Срби 16, Бошнаци 9 и останати 5.  

 

Бројот на ученици по учебни години од 2011 до 2016 година:  

 

Учебни 

години  
2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  Роми  Останати  Вкупно  

Вкупен 

број  
939  907  893  883  840  146  694  840  

Прво          83  27  56  83  

Второ          97  19  78  97  

Трето          95  19  76  95  

Четврто          95  9  86  95  

Петто          80  15  65  80  

Шесто          104  18  86  104  

Седмо          96  15  81  96  

Осмо          90  12  78  90  
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Деветто           100  12  88  100  

*одговор добивме само за учебната 2015/2016 година  

Распределба на учениците Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година  

 

I-1  I-2  I-3  I-4  

5  6  8  8  

II-1  II-2  II-3  II-4  

4  5  7  3  

III-1  III-2  III-3  III-4  

5  8  4  2  

IV-1  IV-2  IV-3  IV-4  

1  2  4  2  

V-1  V-2  V-3  V-4  

3  3  5  2  

VI-1  VI-2  VI-3  VI-4  

4  3  9  2  

VII-1  VII-2  VII-3  VII-4  

1  3  6  5  

VIII-1  VIII-2  VIII-3  VIII-4  

2  5  3  2  

IX-1  IX-2  IX-3  IX-4  

3  3  4  2  

  

Според реонизацијата, во прво одделение се запишани 71 ученици, но има и ученици 

кои не му припаѓаат на реонот, а кои се запишани во училиштето. Такви се 6 ученици.  

 Распределбата на ученици по паралелки се утврдува однапред, односно при 

тестирањето се набљудува детето, половата структура, националната припадност и дали има 

деца со посебни образовни потреби.  

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е 3.75, додека средниот 

успех на учениците Роми е 2,75.   
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ОУ„Његош“  

Во ОУ„Његош“  во учебната 2015/2016 година запишани се вкупно 603 ученика од кои 100 

се Роми.  

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„Његош“  Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012  16  50  66  

2012/2013  17  51  68  

2013/2014  6  67  73  

2014/2015  15  62  77  

2015/2016  16  50  66  

2016/2017  15  65  80  

  

Според етничкиот состав во ОУ„Његош“ во учебната 2015/2016 година  Македонци се 342, 

Роми 100, Албанци 153, Бошнаци 5, Срби 2 и останати 1.  

Бројот на ученици по учебни години од 2011 до 2016 година: 

  

Учебни години  2011/ 
2012  

2012/ 
2013  

2013/ 
2014  

2014/ 
2015  

2015/ 
2016  

2016/ 
2017  

Роми  Останати  Вкупно  

Вкупен број   635  624  603  605  590  603        

Прво            80  15  65  80  

Второ            70  14  56  70  

Трето            77  15  62  77  

Четврто            77  10  67  77  

Петто            64  11  53  64  

Шесто            57  9  48  57  

Седмо            66  8  58  66  

Осмо            51  6  45  51  

Деветто             61  11  50  61  

  

Распределба на учениците Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година.  

 

I-а  I-б  

8  5  

II-а  II-б  

4  7  

III-а  III-б  

10  5  
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IV-а  IV-б  

4  6  

V-а  V-б  

4  7  

VI-а  VI-б  

5  4  

VII-а  VII-б  

5  4  

VIII-а  VIII-б  

7  3  

IX-а  IX-б  

4  4  

  

Според реонизацијата, во ова училиште се запишуваат ученици само од реонот на кој 

припаѓаат.  

 Распределбата на учениците по паралелки се врши според: пол, возраст, место на 

живеење,(од причини што децата заедно патуваат од местото на живеење до училиштето со 

организиран превоз), национална припадност, успехот покажан при запишување и според 

посебни образовни потреби.   

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е 3.82, додека во 

училиштето не се води посебна евиденција за просекот по етничка припадност согласно со 

упатствата и критериумите на МОН.  

    

  

ОУ„Наум Наумовски Борче“  

Во ОУ„Наум Наумовски Борче во учебната 2015/2016 година запишани се вкупно 566 

ученици, од кои 80 се Роми.  

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„Наум Наумовски  Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012      9  45  54  

2012/2013  6  59  65  

2013/2014  6  56  62  

2014/2015  14  44  58  

2015/2016  12  44  56  

2016/2017  /  /  /  
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Етничкиот состав во ОУ„Наум Наумовски Борче“ во учебната 2015/2016 година е следниот: 

Македонци 467, Роми 80, Албанци 5, Бошнаци 8, Срби 5 и 1 Влав.  

Бројот на ученици по учебни години од 2011 до 2016 година:  

 

Учебни години  2011/ 
2012   

2012/  

2013 г  

2013/  

2014 г  

2014/  

2015 г  

2015/  

2016 г  
Вкупно за сите 

учебни години  

Вкупен број на ученици во ОУ  614  607  601  586  575  2983  

Прво одделение  54  65  62  58  56  295  

Второ одделение                              67  57  69  65  59  317  

Трето одделение  71  67  54  64  65  321  

Четврто одделение  84  69  66  54  64  337  

Петто одделение  60  83  70  68  52  333  

Шесто одделение  69  62  82  71  66  350  

Седмо одделение  77  70  58  84  72  361  

Осмо одделение  59  76  67  58  81  341  

Деветто одделение  73  58  73  64  60  328  

Роми  90  88  77  85  85  425  

Останати  524  519  524  501  490  2558  

Вкупно  614  607  601  586  575  2983  

  

Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година 

 

I-а  I-б    

6  6    

II-а  II-б    

6  7    

III-а  III-б  III-в  

2  /  5  

IV-а  IV-б  IV-в  

2  1  3  

V-а  V-б    

5  2    

VI-а  VI-б  VI-в  

1  3  4  

VII-а  VII-б  VII-в  

5  2  2  

VIII-а  VIII-б  VIII-в  

2  5  4  

IX-а  IX-б    

3  4    
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Според реонизацијата во ова училиште се запишуваат ученици од реонот и ако има 

можност се опфаќаат и деца од друг реон. Распределбата на учениците по паралелки се врши 

пропорционално според пол, степен на образование на родителите, социјалниот статус и 

адресата на живеење.  

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е од 3.95 до 4.27, додека во 

училиштето не се води посебна евиденција за просекот по етничка припадност.  

  

ОУ„Стив Наумов“   

Во ОУ„Стив Наумов“ во учебната 2015/2016 година има вкупно 861 ученик, од кои 11 се 

Роми.  

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„Стив Наумов“  Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012  /  86  86  

2012/2013  16  119  135  

2013/2014  3  97  100  

2014/2015  1  103  104  

2015/2016  1  99  100  

2016/2017  /  87  87  

  

Според етничкиот состав во ОУ„Стив Наумов“ во учебната 2015/2016 година Македонци се 

831, Роми 11, Албанци 2, Бошнаци 3, Срби 5, Власи 2, Турци 2 и останати 5.  

Бројот на ученици по учебни години од 2011 до 2016 година:  

 

Учебни 

години   
2011/ 
2012   

  

2012/ 
2013  

2013/ 
2014  

2014/ 
2015  

2015/ 
2016  

Роми  

  

Остан 
ати  

  

Женски 

пол  

  

Машки 

пол  

  

Вкупно  

  

2011/2012 г  

2012/2013 г  

2013/2014 г  

2014/2015 г  

2015/2016 г  

  

  

  

  

  

  

      16  

17  

13  

11  

11  

898  

884  

891  

882  

850  

422  

436  

425  

473  

415  

492  

465  

479  

420  

446  

914  

901  

904  

893  

861  

Прво  
одделение      

135  

  

100  104  100  100            
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Второ 

одделение      
87  

  

128  97  102  102            

Трето 

одделение      
124  

  

85  122  96  96            

Четврто 

одделение      
122  

  

120  80  115  115            

Петто 

одделение      
68  

  

121  120  76  76            

Шесто  
одделение      

116  

  

65  117  118  118            

Седмо  
одделение      

90  

  

113  63  111  111            

Осмо  
одделение      

79  

  

90  111  64  64            

Деветто 

одделение      
93  

  

79  90  111  111            

  

Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година 

 

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  

1  /  2  7  /  1  /  /  /  

  

Според реонизацијата се запишуваат ученици кои припаѓаат од реонот, освен ако има 

слободни места се запишуваат ученици од друг реон.  

Распределбата на учениците по паралелки се врши според изборот на родителите 

дали децата ќе се во целодневна или во класична настава, дали детето има предзнаења кои 

ги покажало за време на тестирањето при уписот во прво одделние, според полот, 

социокултурниот статус на семејството.  

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е 4.40, додека средниот 

успех на учениците Роми во последните три години е добар.   

   

Средниот успех на училиштата во Општина Гази Баба  

 

Училиште   Средниот  Среден успех на учениците Роми   

ОУ „Дане Крапчев“  3,75  2.75  

ОУ „Његош “  3.82  Не водат среден успех според етничка  

ОУ„НаумНаумовски Борче“  3.95-4.27  Не водат среден успех според етничка  
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ОУ „Стив Наумов“  4.40  3.0  

ОУ „Крсте Мисирков“  4.35  Не водат среден успех според етничка  

ОУ „Вера Јоциќ“  4.19  3.46  

ОУ „Кирил и Методиј“  4.34  3.00  

ОУ „Крум Тошев“  3.90  2.00  

ОУ „25 мај“  4.20  Немаат ученици Роми   

ОУ „Наум Охридски“  4.16  Немаат ученици Роми  

ОУ „Григор Прличев“  4.63  Немаат ученици Роми  

  

  

Спроведени интервјуа во Општина Гази Баба  

Во ОУ „Дане Крапчев“ беа спроведени интервјуа со педагог, со двајца наставници од 

одделенска настава и со родители.  

Педагог   

Составот на учениците е мешан. Најбројни се Македонците, па следуваат Ромите и со 

помал број Турци, Бошнаци и Срби. Бројот на ученици се зголемува од година во година. За 

распоредот по паралелките, во една паралелка најмногу се по 5 Роми. При уписот на 

детето во прво одделение се зема предвид желбата на родителот, доколку има место. 

Нема наставници од малцинствата. Иако се нуди изборен јазик, ромскиот јазик и кулура, 

не се избира од родителите Роми. До сега не е  добена поплака од родител Ром за односот 

на наставниците. Имало поплаки на родители поради немање средства за обезбедување 

тетратки и слични материјали, но соработуваме со советодавниот центар за деца и 

родители при Општина Гази Баба и им се обезбедуваат и униформи за учениците Роми. 

Најчестата причина за повикување на родителите и децата на советување е 

нередовноста при доаѓањето на училиште и имањето повеќе од 3 слаби оценки, или доколку  

истиот ученик има и нередовно посетување на наставата  и слаби оценки. До сега има 

поднесено неколку пријави на родители Роми, а причина е заминувањето во странство. 

Само еден родител има добиено парична казна, а 57 ученици Роми се осипани.  

Наставник  

Распоредот на учениците се врши според темпераментот на ученикот, во 

мешанохетерогени групи. Успехот на класот е 4, но за учениците Роми успехот е различен, 

па има одлични, многу добри и добри ученици. Задолжително се одржуваат дополнителни 

часови кои даваат ефект.  
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Родител  

Децата ги запишуваат во училиште во кое припаѓаат според реонизацијата, а односот на 

наставниците е добар и им кажуваат како да го подобрат својот успех. Детето седи во 

мешан состав и седи секогаш понапред затоа што потешко го совладува матерјалот, а 

доколку има проблем се обраќа до наставникот. До сега немаат добиено предлог за учење 

на ромски јазик и култура.   

  

Во Општина Гази Баба исто така се дава можност да се запишат ученици од друг реон, 

меѓутоа не постои злоупотреба на одлуката за реонизација во однос на формирањето 

ромски паралелки или училишта. За разлика од Битола и Штип, општините во Скопје 

водат сметка за реонизацијата и за обезбедување мешани паралелки. Меѓутоа, средниот 

успех на Ромите и во оваа општина е драстично помал.   

  

  
    

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  

Во Општина Ѓорче Петров вкупниот број население е 41.634, додека бројот на Роми 

изнесува 1.249 според последниот попис во 2002 година во Р. Македонија.  

Вкупно население на Општина Ѓорче Петров според национална припадност2  

Етнички групи  Население  

Македонци  35.455  

Албанци  1.597  

Турци  368  

Роми  1.249  

Власи  109  

Срби  1.730  

Бошњаци  489  

Останати  637  

Вкупно  41.634  

  

Општина Ѓорче Петров има донесено одлука за реонизација на 25.6.2009 година. 

Голем дел од одговорите од училиштата на прашањето дали се почитува реонизацијата 
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одговорија дека се почитува, но постои и можност родителите сами да одлучат каде ќе го 

запишат своето дете.   

Во Општина Ѓорче Петров има 6 основни училишта.  

ОУ„Страшо Пинџур“ има вкупен број ученици 603, од кои 139 Роми.  

ОУ„Ѓорче Петров“ има вкупен број ученици 217, од кои 35 Роми.  

ОУ„Мирче Ацев“ има вкупно 780 ученици, од кои 16 Роми.  

ОУ„Јоаким Крчоски“ има вкупно 547 ученици, од кои 7 Роми.  

ОУ„Димитар Поп Беровски“ има вкупен број ученици 548, од кои 1 Ром.  

ОУ„Тихомир Милошевски“ има вкупно 530 ученици. Нема ниту еден ученик Ром.  

  

Според бројот на ученици Роми во Општина Ѓорче Петров најголем број се во ОУ„Страшо 

Пинџур“.   

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„Страшо Пинџур“  Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012  187  463  650  

2012/2013  188  459  647  

2013/2014  198  473  671  

2014/2015  173  457  630  

2015/2016  153  449  602  

2016/2017  139  464  603  

  

Етничкиот состав во ОУ„Страшо Пинџур“ во учебната 2015/2016 година е следниот:  

Македонци 463 и Роми 139.  

Бројот на ученици по учебни години од 2011 до 2016 година:  

 

Учебни години   2011/2012   2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  

Вкупен број  650  647  671  630  603  

Прво одделение                              75  68  89  58  69  

Второ одделение                              71  86  77  78  71  

Трето одделение                              94  69  84  74  56  

Четврто одделение                              54  94  67  79  70  

Петто одделение                              76  53  93  65  72  

Шесто одделение                              73  77  51  90  74  

Седмо одделение                              72  71  71  53  64  
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Осмо одделение                                                   61  71  69  70  83  

Деветто одделение                              74  58  70  66  44  

  

Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година 

 

I-а  I-б  I-в    

4  4  8    

II-а  II-б  II-в    

3  4  7    

III-а  III-б  III-в    

7  6  4    

IV-а  IV-б  IV-в    

7  4  6    

V-а  V-б  V-в    

3  5  7    

VI-а  VI-б  VI-в    

3  5  3    

VII-а  VII-б  VII-в  VII-г  

9  8  10   /  

VIII-а  VIII-б      

3  2     

IX-а  IX-б  IX-в  XI-г  

3  1  9  5  

  

Според реонизацијата учениците исклучиво се запишуваат од реонот и се почитува 

одлуката за реонизација што ја донесе Општина Ѓорче Петров.   

Во распределбата на учениците по паралелки се внимава на бројот на учениците во 

паралелката, според етничката припадност и полот.  

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е 4.18, додека средниот 

успех на учениците Роми е 2,66.  
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ОУ„Ѓорче Петров“  

Во ОУ„Ѓорче Петров“ во учебната 2015/2016 година има вкупно 201 ученик, од кои 35 се 

Роми.  

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„Ѓорче Петров“  Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012  2  24  26  

2012/2013  6  32  38  

2013/2014  8  42  50  

2014/2015  8  32  40  

2015/2016  3  37  40  

2016/2017  5  43  48  

  

Според етничкиот состав,  во ОУ„ Ѓорче Петров“ во учебната 2015/2016 година Македонци 

се 106, Роми 35, Албанци 7, Турци 16 и 53 останати.  

Бројот на ученици по учебни години од 2011 до 2016 година:  

 

Учебни години   2011/2012   2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  Роми  

Вкупен број  288  288  296  294  305  35  

Прво одделение                              26  38  50  40  40  2  

Второ одделение                              37  36  42  50  39  4  

Трето одделение                              32  38  33  40  49  11  

Четврто одделение                              29  31  38  30  37  7  

Петто одделение                              20  27  31  36  27  1  

Шесто одделение                              18  21  26  29  39  /  

Седмо одделение                              35  22  21  26  29  7  

Осмо одделение                                    41  34  22  22  24  3  

Деветто одделение                              50  41  33  21  21  /  

  

Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година 

 

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  

3  7  7  5  4  3  5  1  /  

  

Учениците во ова училиште се запишуваат исклучиво според Одлуката за 

реонизација.   
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Распределбата на учениците по паралелки се врши според изборот на родителите 

дали децата ќе се во целодневна или во класична настава.  

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е 4.15, додека средниот 

успех на учениците Роми е различен и има ученици со добар, многу добар и со одличен 

успех.  

  

ОУ„Мирче Ацев“   

Во ОУ„Мирче Ацев“ има вкупно 780 ученици во учебната 2015/2016 година, од кои 

16 се Роми.  

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„Мирче Ацев“  Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012  4  102  106  

2012/2013  3  104  107  

2013/2014  1  76  77  

2014/2015  /  66  66  

2015/2016  4  89  90  

2016/2017  1  69  70  

  

Според етничкиот состав во ОУ„Мирче Ацев“ во учебната 2015/2016 година Македонци 

се 731, Роми 16, Албанци 1, Бошнаци 7, Срби 12, Турци 10, Власи 2, останати 1. 

 

Бројот на ученици по учебни години од 2011 до 2016 година: 

 

Учебни години  2011/ 
2012  

2012/ 
2013  

2013/ 
2014  

2014/ 
2015  

2015/ 
2016  

Роми  Останати  Вкупно  

Вкупен број  771  876  836  799  779           
Прво одделение                              106  107  77  66  89  13  502  516  

Второ одделение                             104  109  111  79  67  16  454  470  

Трето одделение                              84  101  105  111  77  20  458  478  

Четврто одделение                          95  86  98  101  109  16  473  489  

Петто одделение                              69  92  82  96  99  13  425  438  

Шесто одделение                             105  71  94  82  96  21  427  448  

Седмо одделение                             106  204  68  95  80  20  533  553  

Осмо одделение                               102  106  201  66  95  17  553  570  

Деветто одделение                          /  /  /  103  67  6  164  170  
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Распределба на учениците Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година 

 

I-а  I-б      

3  1      

II-а  II-б  II-в    

/  /  1    

III-а  III-б  III-в    

/  2  /    

IV-а  IV-б  IV-в  IV-г  

1  1  1  1  

V-а  V-б  V-в  V-г  

/  1  /  /  

VI-а  VI-б  VI-в  VI-г  

/  /  /  /  

VII-а  VII-б  VII-в    

1  1  /    

VIII-а  VIII-б  VIII-в  VIII-г  

/  /  /  1  

IX-а  IX-б  IX-в    

/  1  /    

  

Според реонизацијата се запишуваат ученици од реонот, но има и исклучоци. Во 

прво одделение се запишани 72 ученика и главно се ученици кои припаѓаат според 

реонизацијата.  

Распределбата на учениците по паралелки се врши според интерна процедура и 

методологија.  

Средниот успех на учениците  во учебната 2015/2016 година е 4.47, додека средниот 

успех на учениците Роми е 2.97.  

  

Среден успех на училиштата во Општина Ѓорче Петров  

Училиште   Среден  Среден успех на учениците Роми   

ОУ „Страшо Пинџур“  4,18  2.66  

ОУ „Ѓорче Петров“  4.15  добар   

ОУ „Мирче Ацев“  4.47  2.97  

ОУ„ДимитарПопБеровски“  4.00  3.0  

ОУ„ТихомирМилошевски“   4.58  Нема ученици Роми   
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ОУ „Јоаким Крчоски“  4.22  4.52 (нумерички оцени) најголем просек од 

сите училишта  

  

  

Спроведени интервјуа во Општина Ѓорче Петров  

Беа спроведени интервјуа во ОУ„Страшо Пинџур“ со директорот и со двајца наставници, 

од кои еден од оделенска настава, а друг од предметната настава.  

Директорот на ОУ„Страшо Пинџур“ изјави: ,,Во училиштето составот на учениците е 

мешан. Ние може да важиме како пример во градот и пошироко како училиште, бидејќи 

ја почитуваме реонизацијата, но има и исклучоци. Методолигијата на распределбата на 

ученици е како во сите останати училишта, што значи дека се применуваат сите 

предвидени насоки и правила“.   

Натавник по оделенска настава изјави дека имаат проблем со тоа што децата се нередовни, 

но има и незаинтересирани родители. Децата немаат проблем во комуникацијата меѓу Роми 

и останати, туку родителите секогаш доаѓаат со такви предрасуди, а децата сѐ уште се мали 

за такво нешто.   

Наставник по предметна настава  изјави дека средниот успех на одделението е 4.70, а 

средниот успех на учениците Роми е од 2.70 до 3. Во однос на тоа зошто е послаб успехот 

на учениците Роми од останатите, изјави: „Ќе зборувам општо, затоа што контактите со 

учениците Роми се во рамки на нормалата, затоа што за време на часовите тие не се 

заинтересирани,  едноставно едвај чекаат да заврши часот и да си заминат. Јас се трудам 

да им го задржам вниманието со тоа што им давам задачи како што е препишување 

лекции или цртање, бидејќи голем дел од учениците се неописменети, а за тоа причините 

не ги барам, а и не е моја работа и се случува да копираат од учебник или од табла. Јас 

пробував со неколку ученици да работам на описменување, но тоа не даде конкретен 

резултат, не знам кои се причините, едноставно тие се незаинтересирани“.  

Другиот наставник истакна дека во одделението во кое е класен раководител има редовни 

средби со родителите на учениците Роми, дека имаат добра соработка, но дека сепак 

проблем е успехот на учениците Роми.   

  

Од интервјуата општо може да се забележи стереотип кај наставниците и 

генерализирање на однесувањата на ромските родители и деца. Проблеми со 

реонизацијата во ова училиште нема.  

Во Општина Ѓорче Петров се почитува реонизацијата, но успехот на учениците Роми се 

разликува од останатите. 
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ОПШТИНА КУМАНОВО  

Во Општина Куманово вкупниот број на население изнесува 105.484, додека бројот на Роми 

изнесува 4.256, според последниот попис од 2002 година во Р. Македонија.  

 

Етнички групи  Население  

Македонци  63.746.  

Албанци  27.290  

Турци  292  

Роми  4.256  

Власи  147   

Срби  9.062  

Бошњаци  20   

Останати  671  

Вкупно  
105.484   

  

Општина Куманово има донесено нова одлука за реонизација на 4.12.2014 година. 

На прашањето дали се почитува реонизацијата, голем дел од одговорите од училиштата беа 

дека се почитува, но дека има и можност за избор, кој според законот им се дава на 

родителите при уписот на детето.   

Во Општина Куманово има 7 основни училишта.  

ОУ„Христијан Карпош“ има вкупен број ученици 1.223 од кои 132 се Роми.  

ОУ„11 Октомври“ има вкупен број ученици 486, од кои 90 Роми.  

ОУ„Браќа Миладиновци“ има вкупен број ученици 1.073, од кои 72 Роми  

ОУ„Крсте Мисирков“ има вкупен број ученици 1.021, од кои 55 Роми  

ОУ„Толи Зодрумис“ има вкупен број ученици 554, од кои 22 Роми  

ОУ„ Вук Караџиќ“ има вкупен број ученици 143, од кои 13 Роми.  

ОУ„Кочо Рацин“ има вкупно 1.308 ученици, од кои 6 Роми.   
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Според бројот на ученици Роми во Општина Куманово, најголем број се во ОУ„ Христијан 

Карпош“, со вкупен број ученици 1.235, од кои 132 се Роми.  

  

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„Христијан 

Карпош“  
Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012  25  130  155  

2012/2013  26  139  165  

2013/2014  30  114  144  

2014/2015  20  120  140  

2015/2016  24  127  151  

2016/2017  36  118  154  

  

Според етничкиот состав во ОУ„Христијан Карпош“ во учебната 2015/2016 година  

Македонци се 1.070, Роми 132, Срби 32 и 1 Турчин.  

Бројот на ученици по учебни години од 2011 до 2016 година:  

 

Учебни години   2011/2012   2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  

Вкупен број   1486  1345  1212  1342  1223  

Прво одделение                              25  26  21  23  24  

Второ одделение                              26  23  12  20  20  

Трето одделение                              15  19  15  20  16  

Четврто одделение                              46  16  16  31  9  

Петто одделение                              33  8  13  17  7  

Шесто одделение                              30  20  12  21  11  

Седмо одделение                              36  14  5  28  6  

Осмо одделение                                                   47  7  4  14  4  

Деветто одделение                              35  3  4  4  2  

  

Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година 

 

I-а  I-б  I-в  I-г  I-д  

5  4  6  5  4  

II-а  II-б  II-в  II-г  II-д  

6  2  3  4  5  

III-а  III-б  III-в  III-г  III-д  

2  3  5  5  1  

IV-а  IV-б  IV-в  IV-г  IV-д  

2  1  3  1  2  
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V-а  V-б  V-в  V-г  V-д  

/  3  1  1  2  

VI-а  VI-б  VI-в  VI-г  VI-д  

3  1  2  1  4  

VII-а  VII-б  VII-в  VII-г  VII-д  

/  2  /  2  2  

VIII-а  VIII-б  VIII-в  VIII-г  VIII-д  

2  /  2  /  /  

IX-а  IX-б  IX-в  XI-г  XI-  

0  1  /  1  /  

  

Сите запишани се според реонизацијата, но има исклучок на 5 ученици кои не се од 

реонот, а во прво одделение се запишуваат ученици од реонот, но има и ученици од друг 

реон кои поседуваат издадена потврда од Општината.  

Распределбата на учениците по паралелки се врши според Законот за основно образование.  

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е 3.82, додека за средниот успех 

на учениците Роми не поседуваат податок.  

  

ОУ „11 Октомври“   

Во ОУ„11 Октомври“ има вкупно 486 ученици во учебната 2015/2016 година, од кои 90 се 

Роми.  

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„11-ти Октомври“  Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012  16  39  56  

2012/2013  19  41  60  

2013/2014  12  37  49  

2014/2015  17  28  45  

2015/2016  17  33  50  

2016/2017  12  42  54  

  

Според етничкот состав во ОУ„11 Октомври“ во учебната 2015/2016 година, најбројни се 

учениците Македонци - 257, Роми 90, Срби 137 и останати 2.  
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Бројот на ученици по учебни години од 2011 до 2016 година:  

 

Учебни години  2011/2012  2012/ 
2013  

2013/ 
2014  

2014/ 
2015  

2015/ 
2016  

Роми  Останати  Вкупно  

Вкупен број   623  610  573  527  486  133  

127  

118  

100  

90  

490  

483  

455  

427  

396  

623  

610  

573  

527  

486  

Прво  56  60  49  45  50        

Второ  55  53  56  42  42        

Трето  57  49  54  54  41        

Четврто  65  57  43  52  49        

Петто  53  68  56  39  48        

Шесто  

  

VIII 86  

IX 95  

/  

69  

/  

78  

75  49        

Седмо  VIII /  

IX 88  

82  

89  

/  

71  

74  74        

Осмо  VIII /  

IX 69  

/  

89  

78  

88  

69  71        

Деветто   /  /  /  79  62        

  

Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година 

 

I-а  I-б      

9  9      

II-а  II-б      

6  4      

III-а  III-б      

6  2      

IV-а  IV-б      

5  7      

V-а  V-б      

5  4      

VI-а  VI-б  VI-в  VI-г  

3  3  /  /  

VII-а  VII-б  VII-в  VII-г  

3  3  4  2  
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VIII-а  VIII-б  VIII-в  VIII-г  

4  2  /  /  

IX-а  IX-б  IX-в  IX-г  

1  6  1  /  

  

Уписот на првачињата не се спроведува согласно со реонизацијата. Дел од децата 

кои се од реонот се запишуваат во другите училишта од централното градско подрачје.  

Распределбата на учениците по паралелки се врши во прво одделение и тоа според 

пол, број на ученици, националност и зависно од тоа како им одговара на родителите се 

определува и која смена ќе е ученикот на училиште.  

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е 4.08, додека за 

средниот успех на учениците Роми не водат евиденција.  

    

ОУ „Браќа Миладиновци“   

Во ОУ„Браќа Миладиновци“ во учебната 2015/2016 година, има вкупно 1.073 ученици од 

кои 72 се Роми.  

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„Браќа 

Миладиновци“  
Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012  123  982  1105  

2012/2013  107  965  1072  

2013/2014  96  974  1069  

2014/2015  83  985  1068  

2015/2016  72  1001  1073  

2016/2017  79  1037  1116  

  

Според етничкот состав во ОУ„Браќа Миладиновци“ во учебната 2015/2016 година 

најбројни се учениците Македонци 892, Роми 72, Срби 90 и останати 19.  

Бројот на ученици по учебна година од 2011 до 2016 година:  

 

Учебни години  2015/2016  Роми  Останати  Вкупно  

Вкупен број   1073  72  1001  1073  

Прво  147  7  140  147  

Второ  133  12  121  133  

Трето  110  7  103  110  

Четврто  108  11  97  108  

Петто  97  10  87  97  
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Шесто  131  3  128  131  

Седмо  119  8  111  119  

Осмо  116  8  108  116  

Деветто   112  6  106  112  

  

Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година 

 

I-1  I-2  I-3  I-4  I-5  

1  1  2  3  /  

II-1  II-2  II-3  II-4  II-5  

2  3  /  3  /  

III-1  III-2  III-3  III-4  III-5  

1  2  /  /  1  

IV-1  IV-2  IV-3  IV-4  IV-5  

1  3  3  3  /  

V-1  V-2  V-3  V-4  V-5  

/  3  2  4  /  

VI-1  VI-2  VI-3  VI-4  VI-5  

/  1  /  /  1  

VII-1  VII-2  VII-3  VII-4  VII-5  

2  2  1  /  1  

VIII-1  VIII-2  VIII-3  VIII-4  VIII-5  

1  2  2  1  1  

IX-1  IX-2  IX-3  IX-4  IX-5  

1  1  1  2  /  

  

Паралелки со посебни потреби   

 

I-7  II-7  III-7  IV-7  V-7  VI-7  VII-7  VIII-7  IX-7  

/  4  3  1  1  /  3  1  1  

  

Уписот на првачињата се спроведува согласно со реонизацијата и има исклучоци,  

односно се запишуваат ученици според барањето на родителите.  

Учениците се распределуваат по паралелки, а бидејќи училиштето училишниот 

простор го дели со друго училиште, не се во можност да ги распределуваат учениците по 

паралелки според критериумите.  
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Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е 4.35, додека за 

средниот успех на учениците Роми не располагаат со податоци, бидејќи не прават преглед 

на успехот според националниот состав.  

  

ОУ„Крсте Мисирков“  

Во ОУ„ Крсте Мисирков“ во учебната 2015/2016 година има вкупно 1.021 ученици, од кои 

55 се Роми.  

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„Крсте Мисирков“  Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012  61  1.053  1.114  

2012/2013  61  1.022  1.083  

2013/2014  60  1.053  1.113  

2014/2015  50  1.034  1.084  

2015/2016  49  1.004  1.053  

2016/2017  55  970  1.025  

  

Според етничкиот состав во ОУ„Крсте Мисирков“ во учебната 2015/2016 година 

Македонци се 930, Роми 55, Срби 30 и останати 6.  

Бројот на ученици по учебни години од 2011 до 2016 година:  

 

Учебни години   2011/2012   2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  Роми  

Вкупен број  1.114  1.083  1.113  1.077  1.054    

Прво одделение                   9  10  9  13  41  

Второ одделение                 16  11  8  6  41  

Трето одделение                  4  10  4  6  24  

Четврто одделение              5  4  7  3  19  

Петто одделение                 6  4  2  6  18  

Шесто одделение                10  9  6  2  27  

Седмо одделение                4  6  8  4  22  

Осмо одделение                  3  3  3  6  15  

Деветто одделение              4  3  3  3  13  

  

Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година 

 

I-а  I-б  I-в  I-г  I-д  

/  5  4  /  1  

II-а  II-б  II-в  II-г  II-д  
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1  1  4  /  2  

III-а  III-б  III-в  III-г  III-д  

2  2  1  3  /  

IV-а  IV-б  IV-в  IV-г  IV-д  

/  /  /  2  /  

V-а  V-б  V-в  V-г  V-д  

1  2  /  2  1  

VI-а  VI-б  VI-в  VI-г  VI-д  

/  1  /  /  1  

VII-а  VII-б  VII-в  VII-г  VII-д  

/  1  /  /  /  

VIII-а  VIII-б  VIII-в  VIII-г  VIII-д  

1  1  /  1  /  

IX-а  IX-б  IX-в  IX-г  IX-д  

/  2  1  1  /  

  

Во училиштето се запишани 13 ученици од друг реон, во учебната 2015/2016 година.  

Распределбата на ученици се врши според законот за основно образовнаие.  

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е 4.39, додека за 

средниот успех на учениците Роми училиштето нема податок.  

  

    

ОУ„Толи Зордумис“   

Во ОУ„Толи Зордумис“, во учебната 2015/2016 година има вкупно 554 ученици, од кои 22 

се Роми.  

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„Толи Зордумис“  Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012  33  551  584  

2012/2013  31  545  576  

2013/2014  23  533  556  

2014/2015  21  535  556  

2015/2016  19  519  538  

2016/2017  22  532  554  

  

Според етничкиот состав, во ОУ„Толи Зордумис“ во учебната 2015/2016година  Македонци 

се 287, Роми 22, Албанци 208 и Срби 37.  
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Бројот на ученици по учебни години од 2011 до 2016 година:  

 

Учебни години   2011/2012   2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  Роми  

Вкупен број  584  576  556  556  538    

Прво одделение                              4  4  2  2  2  14  

Второ одделение                              4  4  4  1  2  15  

Трето одделение                              6  4  2  4  1  17  

Четврто одделение                              4  5  2  2  4  17  

Петто одделение                              3  4  5  2  2  16  

Шесто одделение                              3  3  2  5  1  14  

Седмо одделение                              2  2  2  1  5  12  

Осмо одделение                                    3  3  2  2  /  10  

Деветто одделение                              4  2  2  2  2  12  

  

Распределба на ученици Роми по паралелки во учебната 2015/2016 година  

 

I-1  I-2  I-3  I-4  I-5  

1  /  1  /  /  

II-1  II-2  II-3  II-4  II-5  

1  /  1  /  /  

III-1  III-2  III-3  III-4  III-5  

/  /  2  /  /  

IV-1  IV-2  IV-3  IV-4  IV-5  

/  /  1  /  /  

V-1  V-2  V-3  V-4  V-5  

1  2  1  /  /  

VI-1  VI-2  VI-3  VI-4  VI-5  

1  /  1  /  /  

VII-1  VII-2  VII-3  VII-4  VII-5  

/  1  /  /  /  

VIII-1  VIII-2  VIII-3  VIII-4  VIII-5  

1  3  1  /  /  

IX-1  IX-2  IX-3  IX-4  IX-5  

/  /  /  /  /  

  

Според реонизацијата се запишуваат ученици од реонот, но има и исклучоци. Во 

учебната 2015/2016 година има 4 ученици кои не припаѓаат на реонот. Предвидени се 

доколку има место и не се прекорачи законската бројка од 34 ученици.  
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Распределбата на учениците по паралелки се врши според Законот за основно 

образование.  

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е 4.13, без екстерно, а со 

екстерно е 4.06,  додека за средниот успех на учениците Роми немаат податоци.  

  

ОУ„Вук Караџик“  

Во ОУ„Вук Караџик“има вкупно 143 ученици во учебната 2015/2016 година, од кои 13 се 

Роми.  

 

Број на запишани ученици во прво одделение во ОУ„Вук Караџик“  Роми  Oстанати  Вкупно  

2011/2012  29  240  269  

2012/2013  22  214  236  

2013/2014  18  186  204  

2014/2015  12  154  166  

2015/2016  13  130  143  

  

Според етничкиот состав во ОУ„Вук Караџик“ во учебната 2015/2016 година Македонци се 

110, Роми 13, Срби 20.  

Бројот на ученици по учебна година од 2011 до 2016 година:  

 

Податок за учебните:  2011/ 
2012   

2012/ 
2013  

2013/ 
2014  

2014/ 
2015  

2015/ 
2016  

Роми  Останати  Вкупно  

 
Вкупен број   269  236  204  166  143           

Прво одделение                              22  15  16  13  11  10  67  77  

Второ одделение                             17  22  13  17  8  7  70  77  

Трето одделение                              36  17  21  17  16  11  96  107  

Четврто одделение                          28  36  15  16  12  10  97  107  

Петто одделение                              30  28  33  15  14  11  109  120  

Шесто одделение                             29  27  26  28  13  8  115  123  

Седмо одделение                             34  28  26  22  21  8  123  131  

Осмо одделение                               33  30  29  15  24  10  121  131  

Деветто одделение                          40  33  25  23  24  19  126  145  

  

Според реонизацијата се запишуваат ученици од реонот.Училиштето е должно да ги опфати 

учениците од својот реон, но може да запише ученици и од друг реон доколку има слободни 

места за запишување.  
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Распределбата на учениците по паралелки се врши според извршените интервјуа со 

учениците, учениците се рапсределуваат во зависност од нивното пред знаење, 

емоционалната зрелост и етничката припадност  

Средниот успех на учениците во учебната 2015/2016 година е 4.2,  додека за средниот успех 

на учениците Роми е 3,9.  

  

  

Среден успех на училиштата во Општина Куманово:  

Училиште   Средниот Успех  Среден успех на учениците  

ОУ „11 Октомври“  4,08  Немат одговрено  

ОУ „Вук Караџик“  4.2  3.9   

ОУ „Крсте Мисирков“  4.39  Не водат евиденција  

ОУ „Толи Зордумис“  4.13  Не водат евиденција  

ОУ „Христијан Карпош“   3.82  Не водат евиденција  

ОУ „Браќа Миладиновци“  4.35  Не водат евиденција  

ОУ „Кочо Рацин“  Немам одговор  Немам одговор  

  

    

Спроведени интервјуа во Општина Куманово  

Во ОУ„11 Октомври“ беа спроведени интервјуа со педагог и со дефектолог, како и 

со наставник од одделенска настава, наставник по Ромски јазик и култура, како и со член на 

комисијата за односи меѓу заедниците на Општината, со НВО „Даја“ како и со родители. 

Интервју со педагог и дефектолог  

Според интервјуто со педагогот и дефектологот, се одржуваат редовни средби со учениците 

кои имаат потешкотии при совладувањето на материјалот. Најчесто на разговор се 

повикуваат учениците Роми, а најчеста причина е несоодветното однесување.  

Интервју со наставник   

Според интервјуто со наставникот успехот на одделението е 4.19, додека за учениците Роми 

во одделението, кои се 4, два ученика се одлични, а два се послаби. Причина за послабиот 

успех на двата ученика Роми е нередовноста и нивното незнаење од порано, затоа што биле 

долг период во западноевропските држави „Јас работам веќе 30 години и порано пречка 

беше јазикот, но сега со нив работат невладините организации и се надминува тој 

проблем. Покрај тоа, сега родителите се помлади, децата се поспремни и јазикот не е 

проблем, односно доаѓаат поспремни, но проблем е редовноста. Доколку и тоа се спречи ќе 

има резултати“. Сега децата посетуваат предшколско образование и веднаш се гледа 
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разликата меѓу тие деца што доаѓаат со предшколско образование и тие кои доаѓаат 

директно од улица. Редовно се одржуваат и дополнителните часови.  На тоа и со закон се 

обврзани, мислам дека ги одржуваат дополнителните часови и доколку се увиди дека од 

нив има потреба додека се предава во редовните часови, се остануваа дополнително 15 

мин да се дообјасни предаваното.“  

Изјава на наставник по ромски јазик и култура:  

„Јас мислам дека треба да се работи со родителите, односно дека треба да се работи со 

македонските родители за да ги прифатат децата Роми, бидејки колку и да се трудиме, 

повторно постојат бариери. За време на часот по ромски јазик и култура на учениците 

Македонци им беше пренесено дека децата Роми се чуствуваат одбиени и неприфатени од 

останатите и имаше потреба да им се каже, на неколку часа по ред, дека се еднакви и 

дека не треба така да се размислува.“   

„Инаку, децата наставникот по ромски јазик го доживуваат за поблизок. Многупати на 

час знаат да ме прашаат што значи зборчето и јас ќе морам да им објаснам на ромски да 

можат да го разберат тоа на македонски. Има деца кои сѐ уште не знаат да пишуваат а 

веќе се трето одделение. На децата им треба многу внимание да стекнат доверба и да 

имаат позитивен пример од Ром, тоа им влијае позитивно.   

Изјава на член на комисија за односи меѓу заедниците:   

„Нашите деца-Роми учат во повеќе училишта, и тоа во ОУ„11 Октомври“, ОУ„Браќа 

Миладиновци“ и ОУ„Христијан Карпош“. Според реонизацијата тие деца не припаѓаат 

во тие училишта, сите припаѓаат во ОУ„11 Октомври“, но Општината има свој принцип, 

односно има одлука за да не биде „11 Октомври“ чисто ромско училиште, па во секоја 

паралелка се распоредени по 10 ромски и 10 македонски ученици. Ова  значи дека во ОУ„11 

Октомври“ има 4 паралелки во секоја учебна година. Но, бројот на ромската популација 

која  што припаѓа во тоа училиште е поголем, меѓутоа не примаат повеќе од 10 деца во 

тоа училиште, иако родителите инсистираат да ги запишат, бидејќи им е поблиску. 

Според одлуката на Општината веќе неколку години наназад треба да не се применува 

реонизацијата како таква, сѐ со цел да нема чисто ромско население во тоа училиште, 

иако е најблиско училиште во реонот во кој живеат поголемиот дел на ромското население 

во Куманово. Од таа причина децата се распределуваат во повеќе училишта. Има деца кои 

патуваат и по 3.5 километри од местото од каде што живеат и родителот треба да е 

одговорен и секојдневно да го носи детето на училиште“  

Изјава од НВО „Даја“  

„Директорите велат дека не може сега ние циганско школо да правиме, ние секоја година 

имаме проблем со тие училишта. Додека централните училишта имаат деца на доктори 

и директори, во „11 Октомври“ не ги примаат и ги препраќаат во „Браќа Миладиновци“ 
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и во „Крсте Мисирков“. Тоа е еден објект и двете школи се таму со една смена во едно 

училиште, друга смена во другото училиште и се учи на македонски јазик.“  

Изјави на родители:  

„Ромските деца секогаш седат во последна клупа. Ние родителите знаеме нашите деца 

колкаво знаење имаат, но во класот се прави разлика во оценувањето на ромско и на  

македонско дете. Учителката, кога ја прашувам како е детето во училиште, ми вели дека 

е солидно, но децата велат дека учителката секогаш едни те исти деца прашува, прашува 

само Македонци. Јас не можам да имам исто знење како нив, работам дома со моето 

дете, но учителката е наставник и треба да го научи“.   

„На децава им треба превоз, затоа што имаме многу деца кои патуваат, кои живеат 

подалеку од местото каде што учат, затоа што во ОУ„11 Октомври“ не ги прима сите 

деца Роми кои припаќаат во тоа училиште“.   

„Ние сакаме да имаме мешани паралелки, но проблем е што ги распоредуваат по три 

километри подалеку од местото на живеење и ne им се обезбедува на децата превоз“.  

  

  

Во Општина Куманово имаат донесено интерна одлука за да нема чисти ромски 

паралелки во училштето кое е во близина на ромското маало, па учениците се 

распоредуваат во други централни училишта за да има мешан состав во паралелките. 

Меѓутоа, тоа создава дополнителен товар на родителите кои се обврзани да ги запишат 

своите деца во училиште кое е и до 3 километри одалечено од нивното живеалиште, без 

притоа да им се обезбеди превоз.  
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Од податоците наведени погоре најсегрегирани основни училишта има во општините 

Битола и Штип.  

Од следната табела може да се види колкав е бројот на запишани ученици во 

основните училишта во Општина Штип и колку се почитува одлуката за реонизација.  

1. Вкупен број на 

ученици кои се 

запишани во 

вашето училиште а 

кои според местото 

на живеење и 

според одлуката за 

реонизација на 

општината 

припаѓаат во друго 

училиште кои не 

припаѓа во друго 

училиште   

Учебни години  2. Колку од запишаните 

ученици кои не припаѓаат 

во вашето училиште 

според одлуката за 

реонизација се ученици 

Роми?  

Учебни години  

2014/ 
2015  

2015/ 
2016  

2016/ 
2017  

2014/ 
2015  

2015/ 
2016  

2016/ 
2017  

ОУ „Гоце Делчев“  17  26  29    9  15  16  

ОУ„Димитар Влахов“  26  57  40    3  5  6  

ОУ„Тошо Арсов“  9  7  22  5 ученеици кои не припаѓаат 

според реонот  
      

ОУ„Ванчо Прке“  42  52  55    /  /  1  

ОУ„Славејко Арсов“  8  10  10  Немаат ученици Роми кои не 

припаѓаат според реонот  
      

  

Од следната табела може да се види колкав е бројот на запишани ученици во основните 

училишта во Општина Битола и колку се почитува одлуката за реонизација.  

1.  Вкупен број на 

ученици кои се 

запишани во 

вашето 

училиште а 

кои според 

местото на 

живеење и 

според 

одлуката за 

реонизација на 

општината 

припаѓаат во 

друго 

училиште кои 

не припаѓа во 

друго 

училиште   

Учебни години   2.  Колку од 

запишаните 

ученици кои не 

припаѓаат во 

вашето 

училиште според 

одлуката за 

реонизација се 

ученици Роми?  

Учебни години    

2014/2015  2015/ 
2016  

2016/ 
2017  

2014/2015  2015/ 
2016  

2016/ 
2017  
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ОУ„Ѓорги 

Сугарев“  
Во ова 

училиште  
се  
запишани 

само 

ученици 

кои 

припаќаат 

во реонот  

            

ОУ„Св. Кирил и 

Методиј“  
Во прво 

запишани 

53/18 не 

припаѓаат 

според 

реонот  

47/17  57/25    1  2  /  

ОУ„Св. Климент  

Охридски“  
15  8  17    Во училиштето 

учат Роми кои 

припаѓаат на 

нивниот реон   

    

ОУ„Коле  
Канински“  

Во текот 

на трите 

учебни 

години 

има само 1 

ученик 

патува од 

друг реон 

во нивнто 

училиште   

      Немаат запишано 

ученици РОми 

кои не припаѓаат 

во реонот  

    

ОУ„Тодор 

Ангелевски“  
17  16  11    2  1  /  

ОУ„Даме Груев“  8  27  22    Нема ученици 

Роми кои 

припаѓаат од др  
реон   

    

ОУ„Елпида  
Караманди“  

32  33  24    2  1  /  
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ОУ„Гоце Делчев“  

*бројките се на 

ученици албанци 

кои се запишуваат 

од други реони од 

причина што само 

едно училиште во 

Битола се учи 

албански јазик. 

Додека има 5 

ученици Роми кои 

и според реонот 

припаѓаат во ова 

училиште  

256  231  221          

ОУ„Александар 

Турунџиев“  

Немаат запишано 

ученици кои не 

припаѓаат во 

нивниот реон  

              

ОУ„Крсте 

Мисирков“  
        Во нивното 

училиште нема 

ученици Роми.  

    

Нема одговор како 

и од претходните 

барање ОУ„Стив 

Наумов“ и 

ОУ„Др.Трифун  
Пановски“.  
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ЗАКЛУЧОК  
  

Од спроведеново истражување може да се констатира дека сегрегацијата во 

основните училишта во Република Македонија се должи на неформални облици, на 

социјални притисоци и на практики на одвојување, а помалку произлегува од дејството на 

законите. Сегрегацијата е ситематски навлезена во повеќе сфери на општеството.   

Сегрегација на една цела заедница може да биде извршена со силата на законите, што 

претставува сегрегација „де јуре“. Но, под влијание на различни процеси во општеството, 

сегрегацијата може да се јави и да постои во реалноста, без да биде резултат од пропишани 

закони или правила, што претставува сегрегација „де факто“, која всушност се јавува во 

општините Битола, Штип и Куманово. Вообичаено, јавноста не е доволно запознаена за 

формите на сегрегација, што оневозможува таа да биде спречена.   

Состојбите на терен покажуваат дека во услови на намален наталитет, училиштата 

се борат за ученик повеќе, па при уписите им ги исполнуваат желбите на родителите.  

Статусот „ромско училиште“ е причина што учениците од македонска националност се 

запишуваат во некои од соседните училишта. Континуираното отпишување е процес што 

трае повеќе години, особено во општините Битола и Штип.   

Во Куманово ситуацијата е спротивна. Непочитувањето на реонизацијата е со цел да 

не се создадат чисти ромски училишта и паралелки, што е позитивна практика. Таквата 

одлука создава дополнителен проблем и обврска на родителите, кои, иако немаат доволно 

средства за живот мораат да ги испраќаат децата и до 3 километри од местото на живеење.  

Во општините во Скопје - Гази Баба и Ѓорче Петров ситуацијата е подобра кога станува 

збор за почитување на реонизацијата и за обезбедување мешани одделенија, меѓутоа 

успехот на учениците Роми видно се разликува од останатите ученици и во овие општини. 

Дури и реонизацијата да стапи во сила, Законот за основно образование дозволува 

родителот да го запише детето каде сака, доколку паралелката не го исполнува максимумот 

од 34 ученици. Во Битола,  во последните 10 години, има за 25% помалку ученици. Секоја 

година се бара дозвола од Министерството за работа на паралелки кои не го исполнуваат 

минимумот од 24 ученици, со цел да не згаснат и да не бидат отпуштени наставници од 

работа.   

Воедно, од добиените податоци од училиштата за бројот на запишани ученици, а кои 

според одлуката за реонизација не припаѓаат во тоа училиште, можеме да забележиме и дека 

бројката не е толку голема, со што се остава простор за длабинско ревидирање на одлуките 

за реонизација. Нејасен е пристапот на распределба во состојба кога имаме училишта кои 
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се во непосредна одалеченост, а во едното да постои само коцентрираност на ромски 

ученици според одлуката.  

Мерењето на училиштата според квалитетот на наставниците е доста тешко поради 

немање соодветни критериуми и оценки. Единствената ранг-листа што ја добивме е 

оценката на наставниците добиена според екстерното тестирање на учениците, односно 

оценката се должи на помало или поголемо отстапување во оценката на наставникот и 

добиената оценка на ученикот на екстерното тестирање. Иако при ова рангирање постојат 

наставници кои имаат големи отстапувања, а кои се од училиштата со повеќе ромски деца, 

сепак, ваквиот вид оценување не остава простор за генерализирање и за мерење на 

квалитетот на училиштата или наставниците.   

Условите за работа и инфраструктурата во училиштата не се разликуваат во однос на 

училиштата во кои има повеќе ромски деца.  

  

  

  

Препораки до властите (на локално, регионално и национално 

ниво)  
  

• Во текот на запишувањето на учениците во прво одделение од училиштата и 

општинските власти да се води сметка за бројот на учениците Роми и нивното 

соодветно и рамномерно распоредување меѓу учениците од друга етничка заедница.  

• Одлуката за реонизација да се почитува од сите основни училишта на подеднаква 

основа, но воедно и да се преземат дополнителни активности од локалните 

самоуправи во насока на ревидирање на постојните одлуки за реонизација со цел 

елиминирање на можноста за сегрегирани паралелки, односно на училишта кои 

имаат само ученици од ромска заедница.  

• Јакнење на капацитетите на училиштата во кои учат претежно ромски деца и 

зголемување на довербата во квалитетот на училиштата во пошироката јавност.  
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