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Скопје
ДО МИНИСТЕР ЗА ЗДРАВСТВО
ТУКА

ПРЕДМЕТ: Информација за извршен инспекциски надзор во образовни установи
Согласно Годишниот план и програма на Државниот санитарен и здравствен
инспекторат, инспекцискиот надзор се врши во образовните установи најмалку два пати
годишно, а по потреба и повеќе.
Вообичаена пракса на Инспекторатот е да врши засилен инспекциски надзор во
училишните објекти на крајот на учебна година и на почетокот на новата учебна
година,а со цел во текот на летниот период да се санираат недостатоците и да се
доведат објектите во добра санитарно-хигиенска состојба пред почетокот на новата
учебна година.
За таа цел во текот на јуни извршени сеи нспекциски надзори, донесени решение
за констатираните недостатоци, добиени се поединечни информации од подрачните
одделенија за преземени мерки, а во тек на септември извршени се контролните
надзори.
Табеларен приказ на извршени контролни надзори:
СКОПЈЕ
1. Подрачно одделение Карпош*
Извршени контроли
Постапено
по решение
во вкупно
Објекти на основни
училишта – 4
Објекти на средни
училишта – /
Студентски дом – 1

Не е постапено
по решение

Забранети
делови од
школо/објекти
во целост
/

Преземени
правни мерки

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Вкупно 5
/
/
/
/
Објкети на детски
/
/
/
/
градинки – 3
Заклучок
Во извештајот од месец јуни, нотирано е дека на територија на ДСЗИ По Карпош сите
основни училишта, градинки и средни училишта (освен СУГС „Лазар Танев” и СУГС
„Кочо Рацин”) се во добра санитарно-техничка и санитарно-хигиенска состојба. Двете
споменати средни училишта се сместени во стари хангари и е во план нивно комплетно
реновирање од страна на град Скопје. Средношколскиот дом „Здравко Цветковски” во
тек на летниот период е делумно реновиран ( на прв и втор кат се реновирани бањи и
тоалети, заменети се подови и е варосан). Третиот и четвртиот кат треба да се
реновираат наредниот распуст. Што се однесува до студентскиот дом „Гоце Делчев” за
кого е издадено решение, истото не е исконтролирано бидејќи се дадени подолги
рокови, но таму се работи за огромна инвестиција и со години состојбата е
непроменета.
2. Подрачно одделение Центар*
Извршени контроли
Постапено по
решение во
вкупно

Не е постапено
по решение

Забранети
Преземени
делови од
правни мерки
школо/објекти
во целост
/
/

Објекти на основни
3 делумно
/
училишта – 3
Објекти на средни
6 делумно
/
/
/
училишта – 5
Објекти на училишни
3 делумно
1
/
/
домови/ студентски
домови – 2
Вкупно 10
Вкупно 12
Вкупно 1
/
/
Објекти на детски
/
2
/
/
градинки – 3
Заклучок
Нема некоја значајна промена во училиштата во споредба со надзорот извршен во јуни.
Санитарно-хигиенската состојба е релативно добра, а од санитарно-технички аспект
извршено е само делумно варосување во поголемиот дел од училиштата. Основните
училишта се со подобра санитарно-хигиенска и техничка состојба. Во средните
училишта, особено во СМУГС Д-р. Панче Караѓозов и СУФК Методија Митевски – Брицо
и понатаму е лоша санитарно-техничката состојба, особено санитарните јазли кои не се
реновиранидолг период. Промена, во позитивен смисол има во СУГС Јосип Броз Тито
(во тек е реновирање на санитарни јазли и санација на кров со тавани во повеќе
училници кои протекуваа). Исто така во Панче Караѓозов се санира кровот, бидејќи
таваните на повеќе училници и ходници на горниот кат беа потполно оштетени од
прокиснување. Во двата студентски дома, Кузман Јосифовски – Питу и Невена
Геогиева – Дуња не се вршени никакви санации и се во лоша состојба.
3. Подрачно одделение КиселаВода*
Извршени
Постапено по
Не е
контроли
решение во
постапено по
вкупно
решение

Забранети
делови од
школо/објекти
во целост

Преземени
правни мерки

Објекти на основни
3
/
/
/
училишта – 4
Објекти на средни
/
/
/
/
училишта – /
Студентски дом – 1
1
/
/
/
Вкупно 5
Вкупно 4
/
/
/
Објекти на детски
3
/
/
/
градинки – 5
Заклучок
Состојбата во објектите се подобрува во однос на претходната контрола од годината.
ОУ “Рајко Жинзифов“- н. Драчево, во тек е градба на нова училишна зграда. ОУ “Н.Г.
Дуња“- Скопје, во план е градба на нова училишна зграда.
3. Подрачно одделение Гази Баба*
Извршени контроли
Постапено
Не е
по решение
постапено по
во вкупно
решение

Забранети
Преземени
делови од
правни мерки
школо/објекти
во целост
/
/

Објекти на основни
1
/
училишта – 9
Објекти на средни
/
/
/
/
училишта – 4
Објекти на училишни
/
/
/
/
домови/ студентски
домови – 2
Вкупно 15
Вкупно 1
/
/
/
Објкети на детски
/
/
/
/
градинки – /
Заклучок
Сите основни и средни училишта се со реновирани санитарни чворови. Состојбата
континуирано задоволува.
Во објектите на студенските домови нема санитарно технички недостатоци. Состојбата
задоволува.
Во објектите на детските градинки на територијата на Општина Гази Баба, Петровец,
Илинден состојбата континуирано задоволува.
5. Подрачни одделение Чаир*
Извршени контроли
Постапено
по решение
во вкупно
Објекти на основни
училишта – 16
Објекти на средни
училишта – 1
Вкупно 17
Објекти на детски
градинки – 1
Заклучок

5

Не е
Забранети
постапено по делови од
решение
школо/објект
и во целост
/
/

/

/

/

Вкупно 5
/

/
/

/
/

Преземени правни
мерки

ОУ „7 Марси“ – Решение
за недостатоци
СУГС „Зеф Луш Марку“ –
Решение за недостатоци

Вкупно 2
ЈОУДГ„Снежана“,-клон
Снегулка – Решение за
недостатоци по преставка

Санитарно-хигиенската состојба во објектите воглавно задоволува. Располагаат со
доволно количини средства за хигиена како и со дезинфекциони средства.Санитарните
јазли се опремени со апарати со течен сапун (во дел од училиштата наставниците им
дават на рака течен сапун поради тоа што апаратите често се кршаат). Завршено е
реновирање на ОУ „Конгреси и Манастирит“, извршено е комплетно реновирање на
ОУ„Цветан Димов“ и изградена е нова сала во ОУ „Гоце Делчев“, с.Лубанци.
Состојбата во најголемиот број на објекти е подобрена од претходната година.
Во дел од објектите дадени се решенија за недостатоци: (Во ЈОУДГ„Снежана“-клон
„Снегулка“ се изведуваат градежни работи во еден дел од објектот, а децата се
згрижени во другиот дел од објектот. По преставка на анонимни загрижени родители
извршен е инспекциски надзор и констатирано е дека санитарно-хигиенската состојба
не задоволува. Дадено е решение за да се обезбеди објект или простории кои ги
исполнуваат санитарно-хигиенските и санитарно-техничките услови.
Во ОУ,,СВ.Климент и Охридски престанува да важи забрана за употреба на објектот
„Деветолетка“.
6. Подрачно одделение Струмица*
Извршени контроли
Постапено по
решение во
вкупно

Не е
постапено
по решение

Забранети
делови од
школо/објекти
во целост
/

Преземени
правни мерки

Објекти на основни
/
/
училишта со
30
подрачни – 37
Објекти на средни
1
/
/
/
училишта – 1
Објекти на училишни
1
/
/
/
домови/ студентски
домови – 1
Вкупно 39
Вкупно 32
/
/
/
/
/
Објекти на детски
1 со
/
градинки – 2
опфатени 5
со опфатени 5 клона
клона
Заклучок:
Во ООУ„Маршал Тито“ с. Муртино реновиран е подот во делот на старата зграда на
училиштето, со што значително се подобрени санитарно-техничките и хигиенски
услови.
ПОУ „Орце Николов“ лоцирано во с. Дамјан поради малиот број на ученици вкупно (3
ученика) за оваа учебна година и поради руинираност на училишната зграда во целост
е затворено и учениците се префрлени во останатите училишта.
Во училишниот двор во СОУ „Коста Сусинов“ во тек е изградба на повеќенаменско
спортско игралиште.
Од контролите во училишните објект кои ги покрива ПО Радовиш се констатира дека
состојбата во истите секоја година се подобрува во однос на санитарно –хигиенски и
санитарно техничките услови. Во поголем дел од подрачните училишта поставени се
сопствени котли за парно греење.
И на подрачјето под надлежност на ПО Струмица-Валандово, хигиено-санитарната
состојба во училиштата е добра и задоволува. Во најголем дел објектите се
реновирани. Старите прозори се заменети со нови, вратите, подовите, санитарните
јазли се санирани, инвентарот во училиштата е нов и задоволува, во некои објекти
кровните конструкции се обновени, салите за физичко воспитување се санирани, а во

некои изградени се нови. Хигиено-санитарната состојба е доста подобрена во однос на
претходните години, дворните површини се заградени и уредени.
7. Подрачно одделение Куманово*
Извршени контроли
Постапено по
решение во
вкупно
Објекти
на
основни
училишта – 7
Објекти
на
средни
училишта – 3
Објекти на училишни
домови/студентски
домови – 2

Не е
Забранети
постапено по делови од
решение
школо/објект
и во целост
/
/

Преземени
правни мерки

/

6
/

/

/

/

/

/

/

УД Боро Менков
донесено е
решение по кое
ќе следува кон.
надзор.

Вкупно 12
Вкупно 6
/
/
/
Објекти на детски
2
/
/
/
градинки – 5
Заклучок
По извршени инспекциски надзори во училишни домови во септември е доставено едно
решение за отстранување на недостатоци.
Состојбата во основните и средните училишта се подобрува од аспект на реновирање
на објектите и од санитарно-хигиенски аспект. Нема затворени објекти. Во текот на
вршење на инспекциски надзори при увид во презентираните потврди за ДДД
записнички се констатира генерално во сите контролирани објекти дека е вршена само
превентивна дезинфекција и се следи континуитет на 6 месеци меѓутоа соглсно чл. 39
од Законот за заштита на населението од заразни болести еднаш годишно треба да се
врши превентивна дезинсекција и дератизација. Веќе пристигаат потврди за комплетна
ДДД од Подрачните Училишта како и од клонови на градинки.
8. Подрачно одделение Тетово*
Извршени контроли Постапено по
решение во
вкупно

Не е
постапено
по решение

Забранети
делови од
школо/објекти во
целост
/

Преземени
правни мерки

Објекти на основни
5
/
/
училишта – 5
Објекти на средни
3
/
/
/
училишта – 3
Вкупно 8
Вкупно 8
/
/
/
Објекти на детски
1
/
/
/
градинки – 1
Заклучок
По извршените контролни надзори во училиштата во ПО – Тетово,
констатирано е подобрување на санитарно-хигиенските услови и постапување по
решенијата дадени во контролниот надзор во месец јуни.

9. Подрачно одделение Гостивар*
Извршени контроли
Постапено по
решение во
вкупно
Објекти на основни
училишта и подрачни
училишта – 3
Објекти на средни
училишта – 1
Вкупно 4
Објекти на детски
градинки – /
Заклучок

Не е
постапено
по
решение

Забранети
делови од
школо/објекти
во целост
/

Преземени
правни мерки

1

/

/

/

/

/

Вкупно 1
2

/
/

/
/

/
/

/

Во извршените 23 редовни надзори во Централни основни и средни училишта,
подрачни училишта и градинки, имаат постапено по решение 4 школи и градинки, во 9
училишта не е извршена повторна контрола поради презафатеност на инспекторите,
додека во останатите училишта нема примедби.
10. Подрачно одделение Прилеп*
Извршени
Постапено
Не е
контроли
по решение
постапено
во вкупно
по решение
5
Објекти на основни 6 постапено
училишта и
2 делумно
подрачни
училишта – 14
Објекти на средни
училишта – 1

1

1

Забранети делови
од школо/објекти во
целост

Преземени
правни мерки

ОУ „Пецо Даскалот“ –
Да (сè уште е во
важност решението за
забраната на полските
клозети)

/

/

/

Вкупно 15
Вкупно 9
6
1
/
Објекти на детски
/
/
/
градинки – /
Заклучок
Во сите увиди каде што е постапено по решение во целост или делумно постапено,
состојбата е подобрена.
Решението за забрана на полските санитарни чворови во ОУ Пецо даскалот с.
Браилово сè уште е во важност.
- Во ОУ Пере Тошев подрачно училиште с. Дреновси целосно е реновирано внатрешно
и надворешно и изградени се нови прописни санитарни чворови. Решението за забрана
на полските санитарни чворови е ставено вон сила.
- Во ОУ Блаже Конески Прилеп комплетно се реновирани машките санитарни чворови.
- Во ОУ Блаже Конески Подрачно Училиште во нас. Варош извршено е комплетно
реновирање на училниците и внатрешноста на училиштето.
- Во ОУ Никола Карев Крушево делимно е постапено заради тоа што не е извршено
молерисување на фискултурната сала од технички причини заради презафатеност на
изведувачот како и ветување на материјални средства од Министерството за
образование за комплетно реновирање на салата. Побарано е продолжување на рокот
на решението што од наша страна е уважено.

- Во ОУ Исмаил Ќемали с. Црнилиште делумно е постапено односно сè уште не е
доставена потврда за ДДД заради тоа што, према изјава на одговорното лице, екипата
од ЦЈЗ Прилеп не е дојдена. Следува накнаден контролен увид.
- Во ОУ Јонче Смугрески с. Обршани и подрачно во с. Бела Црква не се извршени
наредбите по решението во дадениот рок заради презафатеност на избраниот
изведувач. Побарано е продолжување на рокот и истото е уважено. Продолжен рок до
15.10.2013. Следува повторен увид.
- Во ОУ Пецо Даскалот Долнени, Подрачно училиште во с. Браилово и ОУ Мирче Ацев
с. Лажани, сите под локална самоуправа на општина Долнени немаат постапено по
решенијата заради немање на финасиски средства на Општината, за што се доставени
писмени известувања до ДСЗИ ПО Прилеп од страна на директорите на училиштата и
Градоначалникот на општина Долнени, со образложение дека при обезбедување на
финасиски средства во најбрз рок ќе бидат спроведени наредбите од решенијата, и
затоа не се покренати прекршочни постапки.
11. Подрачно одделение Велес*
Извршени
Постапено по
контроли
решение во
вкупно
Објекти на
основни училишта
– 10
Објекти на средни
училишта – 3

Не е
постапено
по решение

7

1

Забранети
делови од
школо/објекти во
целост
1

3

/

/

Преземени
правни мерки

/

/

Вкупно 13
Вкупно 10
/
Вкупно 1
/
/
/
/
Објекти на детски
/
градинки – /
Заклучок
ПООУ С.Бурчевски Буридан од с.Сујаклари сè уште се наоѓа во истата состојба од
месец јуни. Забранета е за употреба една просторија, училница за 8-мо одд. Сè уште се
прават напори од градоначалникот на Општина Велес за санација на дел од
училиштето или поставување на модуларно-монтажно училиште.
12. Подрачно одделение Охрид*
Извршени контроли
Постапено по
решение во
вкупно
Објекти на основни
училишта – 26
Објекти на средни
училишта – 5
Објекти на училишни
домови/студентски
домови – 2
Вкупно 33
Објекети на детски
градинки – 2

25 постапено
1 делумно
3 постапено
2 делумно

Не е
постапено
по
решение
/

Забранети
делови од
школо/објекти
во целост
/

Преземени
правни мерки

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

2
Вкупно 33
2

Заклучок
Од извршените повторни контроли во месец септември 2013г. во основните училишта,
средните училишта, студентските домовите и детските градинки, врз објекти во
надлежност на ПО Охрид хигиено-санитарната контрола задоволува. Комплетно се
подготвени за целата учебна година.
Во месец сптември врз објектите во надлежност на ПЕ Кичево вкупно се извршени 24
контролни надзори на решенијата и се утврди дека е постапено по наредените мерки.
Општа констатација е дека во споредба со 2012 година, во повеќе училишни објекети
општата хигено-санитарна состојба видливо е подобрена.
13. Подрачно одделение Битола*
Извршени контроли
Постапено по
решение во
вкупно

Не е
постапено
по
решение
1

Забранети
делови од
школо/објекти во
целост
/

Преземени
правни мерки

Објекти на основни
4
/
училишта – 5
Објекти на средни
1
/
/
/
училишта – 1
Вкупно 6
Вкупно 5
/
/
/
Објекети на детски
6
/
/
/
градинки – 6
Заклучок
Од направените контролни увиди заклучокот е дека санитарно- хигиенската состојба во
градинките и училиштата се подобрува. Еден помал број основни училишта (ОУ Елпида
Караманди- Битола, ОУ Климент Охридски- Битола) не успеваат да постапат по
задолженијата кои се однесуваат на: санација на покривите, подовите, санитарните
јазли и спортските сали, заради што е направен контакт со раководителот на Секторот
за јавни дејности и со раководителот на одделение за планирање и извршување на
буџет. Од нивна страна добиена е информација дека жиро сметките на 10 основни
училишта од 12 основни училишта на ниво на Општина се блокирани што го отежнува
тековното одржување на објектите. Воедно конкретните училишта се и најголеми, со
организиран превоз на ученици и парно греење заради што имаат и поголеми издатоци.
Училиштата имаат спремни проекти за апликација на јавни повици со подршка од
страна на Општината по изјава на раководителот на секторот за јавни дејности. Од
овие причини не се преземени казнени мерки заради што ефектот би изостанал.
Од контролниот увид во ОУ Елпида Караманди ПУ во с.Цапари (вонреден увид заради
преставка) констатирано е дека значително е подобрена санитарно- хигиенската
состојба, извршена е превентивна ДДД од ЦЈЗ-Битола и набавено средство за
дезинфекција, извршено е парцијално молерисување на ѕидовите по училниците,
извршено е генерално чистење.
14.Подрачно одделение Штип*
Извршени контроли
Постапено по
решение во
вкупно
Објекти на основни
училишта – 21
Објекти на средни
училишта – 2

18 постапено
1 делумно

Не е постапено
по решение

/
/

2 постапено

Забранети
делови од
школо/објекти
во целост
/
/

Преземени
правни мерки

/
/

Објекти на училишни
/
/
/
домови/студентски
домови – 2
1 постапено
Вкупно 25
Вкупно 22
/
/
/
Објекти на детски
/
/
/
градинки – 7
3 постапено
Заклучок
едно решение во Подрачно училиште под надлежност на ПО Штип е целосно постапено
(училиштето е целосно реновирано), а по другото решение е делумно постапено
(работите се сè уште во тек).
Состојбата во училиштата под надлежност на ПО Штип (Свети Николе и Пробиштип)
генерално се подобрува. Во дел од училиштата се поставува парно греење. Санитарни
јазли во дел се реновирани и поравени. Септичките јами редовно се чистат и
одржуваат (с. Ерџелија).
Санитарно-хигиенската состојба во сите училишта под надлежност на ПЕ Берово е на
потребно ниво.
Во училиштата во кои при надзорот во јуни 2013 година се констатирани недостатоци, и
се задолжени со решениа, констатирано е дека е постапено по истите, и е подобрена
состојбата од претходниот надзор.
- ООУ Св.Климент Охридски Делчево – задолжени се во јуни, просветните работници
да го извршат здравствено-хигиенскиот преглед. Постапено е по решението.
- ООУ Св.Климент Охридски Делчево – задолжени се во јуни, просветните работници
да го извршат здравствено-хигиенскиот преглед. Постапено е по решението.
- ООУ Св.Климент Охридски Делчево-ПУ с.Тработивиште, кое беше во најлоша
санитарно-хигиенска состојба, и е задолжено со решение во јуни 2013 година,
констатирано е дека е постапено по задолженијата. Варосани се сите простории во
училиштето. Префарбани се сите врати. Саниран е таванот и цементниот мијалник во
ходникот. Расчистени се непотребните предмети од подот пред влезот во санитарните
јазли. Објектот е темелно исчистен. Отпочнато е со поставување ограда, и постапката е
во тек. Извршена превентивна Дезинфекција и Дератизација.
- ООУ Ванчо Прке Делчево ПУ с.Звегор. Во јуни 2013 г. е задолжено целосно да го
оградат училишниот двор, бидејќи немаше ограда на страната покрај асфалтниот пат, и
во три училиници имаше одлепени винфлекс плочки. Постапено е по решението.
- ООУ Кирил и Методиј М.Каменица. Во јуни 2013 г. е задолжено да се изврши ДДД во
објектот и Подрачните училишта. Постапено е по решението.
-СОУ М.М.Брицо Делчево. Во јуни 2013г. е задолжено да се изврши ДДД. Постапено е
по решението.
-Во с.Моштица М.Каменица во учебната 2013/2014 година, учениците посетуваат
настава во ново монтажно училиште.
На подрачјето под надлежност на ПЕ-Кочани, постапено е по сите донесени решенија,
дел од недостатоците кои се врзани со финансиски средства од аплицирани проекти, ќе
бидат реализирани во тековниот период.
15.Подрачно одделение Гевгелија*
Извршени контроли Постапено
Не е
Забранети
по решение
постапено
делови од
во вкупно
по решение школо/објекти во

Преземени
правни мерки

целост
Објекти на основни
/
2
/
училишта – 10
10
/
Објекти на средни
3
/
1
училишта – 3
Вкупно 13
Вкупно 13
/
Вкупно 3
/
7
/
/
/
Објекти на детски
градинки – 7
Заклучок
Состојбата во објектите се подобрува и е постапено по издадените решенија во јуни
2013 година, извршена е санација и реновирање на санитарни јазли кои беа забранети
во јуни: СОУ „Св.Кирил и Методиј“- Неготино, ОУ,,Владо Кантарџиев”-Гевгелија,
ОУ,,Гоце Делчев”- Неготино, моментално нема забранети објекти. Во СОУ ,,Св.Кирил и
Методиј“- Неготино, точка 1 од решението е во тек во период од шест месеци околу
оградувањето на училиштето каде е потребно обезбедување на финансиски средства.
Збирна табела
Извршени
контроли

264

подготвил:
Д-р Вера Менковска

Постапено по
решение во
вкупно
177 постапено
18 делумно

Не е
постапено
по решение
10

Забранети
делови од
школо/објекти во
целост
5

Преземени
правни мерки

3
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ

Бр:16________________
Дата: ____________ 2013 год.
Скопје
ДО МИНИСТЕР ЗА ЗДРАВСТВО

ТУКА

ПРЕДМЕТ: Информација за извршен инспекциски надзор во образовни установи
Согласно Годишниот план на Државниот санитарен и здравствен инспекторат,
инспекцискиот надзор во образовните и социјалните установи (детски градинки) се
врши најмалку два пати годишно, а по потреба и повеќе, во зависнот од актуелната
состојба. Планираните контроли се вршат на крај на месец Мај и во текот на месец
Јуни, а контролните во месец Септември, со цел во текот на летниот период, да се
санираат недостатоците и да се доведат објектите во добра санитарно-хигиенска
состојба за новата учебна година.
СКОПЈЕ
1. Подрачно одделение Карпош *
Извршени контроли Донесени решенија Затворени објекти
Поднесени
за одстранување на
прекршочни пријави
недостатоци
Објекти на средни
1 решение
/
/
училишта – 6
Објекти на основни
училишта – 11
Студентски дом – 1
Вкупно 18
Вкупно 1
/
/
Објкети на детски
/
/
/
градинки 4
Заклучок:
1. Сите училишта на територија на општините Карпош и Ѓорче Петров се комплетно
реновирани и веќе нема недостатоци од санитарно-технички аспект. Во училиштата во

општина Сарај се повторуваат забелешките од санитарно-хигиенски аспект - не се
одржува доволно хигиената.
2 . Средните училишта кои се во надлежност на град Скопје не се реновирани
подолг период. Во најлоша санитарно-техничка состојба се гимназијата „Кочо
рацин“ и средното угоститерлско училиште „Лазар Танев“.
Студентскиот дом „Гоце Делчев“ е во лоша санитарно-техничка состојба и
бидејќи се работи за огромен објект и неговото реновирање е голема инвестиција
нема најава за преземање мерки за подобрување на состојбата.
3. Детските градинки стандардно се во добра санитарно-техничка и санитарнохигиенска состојба.
2. Подрачно одделение Центар *
Извршени контроли
Донесени решенија Затворени објекти
Поднесени
за
одстранување
прекршочни пријави
на недостатоци
Објекти на средни
7 решенија
/
/
училишта – 7
Објекти на основни
5 решенија
училишта – 7
Објекти на училишни
2 решенија
домови/ студентски
домови –4
Вкупно 18
Вкупно 14
/
/
Објекти на детски
2 решенија
/
/
градинки – 9
Заклучок
- Во училиштата недостатоците главно се однесуваат на санитарно-технички
недостатоци, во поедини од нив не се одржува на потребно ниво општите
хигиенски услови, не е извршена превентивна ДДД, воглавно не е забележано
општо подобрување на состојбата од предходната година, освен во три основни
е едно средно училиште.
Ученичкиот дом при СМУГС Д-р Панче Караѓозов и самото училиште се наоѓа во
најлоша санитарно-техничка состојба во споредба со другите.
3. Подрачно одделение КиселаВода *
Извршени контроли Донесени решенија
за одстранување на
недостатоци
Објекти на средни
нема
училишта –2
Објекти на основни
3 решенија
училишта – 11
вкупно 77 подрачни
Студентски дом – 1
1 решение
ДУ за
рехабилитација 1
Вкупно 15
Вкупно 4
Објекти на детски
2
решенија
за
градинки- 4
градинки

Затворени објекти

Поднесени
прекршочни пријави

/

/

/
/

/
/

ЗАКЛУЧОК:
Од извршените инспекциски надзори на подрачјето на општината е констатирано дека
генерално санитарно-техничката состојба се подобрува, освен во 4 случаи кога се
донесени решенија за отстаранување на недостатоците:
- Во ОУ „Марко Цепенков“ во фискултурната сала санитарните јазли се во лоша
состојба и ѕидовите се нечисти. Во ОУ „Драга Стојановска“ подот во
фискултурната сала е оштетен со нерамен паркет, ѕидовите нечисти, дворот
неуреден.
- Во ОУ„ Алија Авдовиќ“ потребно е варосување на училиштето, санирање на
санитарните јазли, празнење и асанација на септичките јами. Училиштето во
споредба со другите училишта се наоѓа во најлоша санитарно-техничка и
хигиенска состојба.
- Во студентскиот дом „Пелагонија“ е наложено да се изврши ДДД.
- Решенија за градинките се однесуваат за санирање на површини во купатило.
3. Подрачно одделение Гази Баба *
Извршени контроли Донесени решенија Затворени објекти
за одстранување на
недостатоци
Објекти на средни
1
/
училишта – 1
Објекти на основни
училишта – 8
Вкупно 9
Објкети на детски
градинки – 11

/
/

5. Подрачни одделение Чаир *
Извршени контроли
Донесени
решенија
за
одстранување
на недостатоци
Објекти на средни
/
училишта – 3
Објекти на основни
5 решенија за
училишта – 12
недостатоци
1 завод за
рехабилитација
/
1 специјален завод

Поднесени
прекршочни пријави

/
/

Затворени објекти

/

/
/

Поднесени
прекршочни
пријави
/

(забрана на објектите)
- ОУ.Св,,Климент
Охридски“- објектот
деветолетка ( со три
занимални и
санитарен чвор)
затворен во целост
заради прокиснување,
покривот е рамен и
амортизиран
комплетно, ѕидови
оштетени, подови
оштетени

Вкупно 17
Објекти на детски
градинки – 11

Вкупно 5
/

2
/

/
/

Заклучок:
Од контролните увиди на територијата која ја покрива ПО Чаир, констатирано е дека
санитарно-хигиенската состојба во школите и градинките се подобрува.
заторен објкетот „деветолетка„ на ОУ Св. Климент Охридски

6. Подрачно одделение Струмица*
Извршени контроли
Донесени
Затворени објекти Поднесени
решенија
за
прекршочни пријави
одстранување на
недостатоци
Струмица
/
/
8 Објекти на основни
8 решенија
училишта со вкупно 24
подрачни
Радовиш
ПУ„Орце Николов“
/
Вкупно 24 основни и
24 решенија
с. Дамјан
подрачни училишта
Забрането
е
Објекти
на
средни
целосно
училишта – 1
1 решение
училиштето
Вкупно 57
Вкупно 33
1
/
/
Струмица
/
2 решенија
Објекти
на
детски
градинки – 6
/
/
Радовиш
/
Објекти
на
детски
градинки – 3
Вкупно градинки 9
Вкупно 2
Заклулок:
Од контролите во училишните објекти кои ги покрива ПО – Струмица најчесто се
констатирани недостатоци од типот на: оштетена ѕидна боја во некои училници и
ходници, некои училници не се варосани, на некои места малтерот е отпаднат, на некои
места таванот прокиснува, испаднати санитарни плочки и слично;
Издадените решенија во училишните објекти во општина Радовиш и Конче, се
однесуваат на: Да се изврши механичко чистење на училишните објекти, варосување
во истите, превентивна ДДД која континуирано се врши пред почетокот на учебната
година, да се исчистат септичките јами таму каде што ги има. Генерално состојбата во
сите училишта се подобрува секоја година- сменети се прозозорите и вратите во дел од
училиштата, обновени – поправени се санитарните јазли во поголем дел од
училиштата. Поставено е ново монтажно училиште во с. Дедино, Изградено е ново
училиште во с. Злеово каде во тек е доуредување на училишниот двор.
- Подрачното Основно училиште „Орце Николов„ лоц. во с. Дамјан кое располага
со една училница во која учат три ученика е во најлоша состојба, но планирано е
целосно затварање на истото од страна на ЕЛС Радовиш и префрлање на
учениците во друго училиште.

7. Подрачно одделение Куманово *
Затворени
Поднесени
Извршени контроли
Донесени
прекршочни
решенија
за објекти
пријави
одстранување
на недостатоци
Куманово
/
/
2 решенија
Објекти на средни училишта – 2
Објекти на основни училишта – 5
3 решенија
нема
Објекти на училишни домови/
студентски домови – 1
Крива Паланка
/
/
Објекти на основни училишта и
3 решенија
подрачни училишта – 4
Вкупно 12
Вкупно 8
/
/
Куманово
2 решенија
/
Објекти на детски градинки – 3
Крива Паланка
/
/
/
Објекти на детски градинки – 2
Вкупно градинки 5
Вкупно 2
/
/
Заклучок:
Состојбата во основните како и средните училишта во Куманово во кои е извршен
инспексискиот надзор е подобрена.
- Во ООУ ,,Наим Фрашери“ и ,,Вук Караѓиќ“, се реновираат фискултурните сали.
8. Подрачно одделение Тетово*
Извршени контроли Донесени решенија Затворени објекти
за одстранување на
недостатоци
Објекти на основни
/
/
училишта – 17
Објекти на средни
училишта – 5
Вкупно 22
/
/
Објекти на детски
/
/
градинки – 4

Поднесени
прекршочни пријави
/

/
/

9. Подрачно одделение Гостивар *
Извршени контроли
Донесени
Затворени
Поднесени
решенија
за објекти
прекршочни
одстранување на
пријави
недостатоци
СОЕУ“Гостивар“
Објекти
на
основни
9 решенија
/
Затворен
училишта
и
подрачни
санитарниот
училишта – 11
јазол
на
Објекти
на
средни
3 решенија
машкиот
тоалет
училишта – 3
во приземјето

Вкупно 14
Објекти на детски градинки
–2

Вкупно 12
2 решенија

1
/

/
/

Заклучок:
Констатираните недостатоци се најчесто поради неизвршен здравствени преглед на
вработениот наставен персонал, неизвршен ДДД,
- во некои училишта се оштетени или целосно недостасуваат вратите кај
санитарните јазли, казанчињата, писоарите и чешмите во санитарните јазли не
функционираат, линолеумската подна покривка е оштетена и слично.
10. Подрачно одделение Прилеп *
Извршени
Донесени
контроли
решенија
за
одстранување
на недостатоци
Објекти на основни
13 решенија
училишта и
подрачни училишта
– 24
Објекти на средни
училишта – 2

2 решенија

Вкупно 26
Објекти на детски
градинки – 5
Заклучок:

Вкупно 15
/

Затворени објекти

ОУ
„Пецо
с.Браилово и
ОУ
„Пере
с.Дреновци

Поднесени
прекршочни
пријави

Даскалот“

ПУ

Тошев“

ПУ

/

Полските
санитарни
чворови-руинирани, немаат
приклучок на вода, има
попивателна јама
2
/

11. Подрачно одделение Велес *
Извршени контроли Донесени решенија
за одстранување на
недостатоци
Објекти на основни
8 решенија
училишта – 12
Објекти на средни ПООУ Васил
училишта – 4
Главинов, с.
Сливник
-нема обезбедено
континуирано
водоснабдување од селски
водовод. Има бушотина од
20тина метри пред
зградата на училиштето со
недоволни количини на
проток на вода за
одржување на хигиената
во училиштето и лична
хигиена на учениците.
-Затрупана стара септичка
јама. Недоизградени
санитарни јазли во
близина на школската

Затворени објекти

ПООУ С.Б.Буридан
с.Сујаклари –
напукнати таваници
и ѕидови во две
училници и
просторија за
спортски активности

/
/

Поднесени
прекршочни пријави
/

зграда, само со цигли, без
соодветен одвод или нова
септичка јама.
-паркетот во двете
училници во добра
состојба, но не се лакира.
Наставата се одвива во
две смени, 2 комбинирани
паралелки и една чиста
паралелелка (76 запишани
ученици)

Вкупно 15
Објекти на детски
градинки – 6
Заклучок:

3 решенија
Вкупно 11
3 решенија

1
/

/
/

По извршените контроли на подрачјето под надлежност на ПО Велес се констатирани
недостатоци од типот на неизвршени здравствено – хигиенски прегледи на
вработените, неваросани ѕидови во училници, оштетени подови на спортските сали,
делумно застарени подови од линолеум во училниците, дефекти во дел од кровните
конструкции на училиштата и спортските сали и друго. За овие недостатоци се
изречени решенија,
- за ПООУ С.Б.Буридан с.Сујаклари е изречена забрана за две училници и
просторијата за спортски активности поради напукнати ѕидови и е побарано
обезбедување на стручно мислење за безбедноста на напукнатините на
училишната зграда.
12. Подрачно одделение Охрид *
Извршени контроли
Донесени решенија Затворени објекти
за одстранување
на недостатоци
Струга
/
Објекти на основни
6 решенија
училишта – 6
Објекти на средни
5 решенија
училишта – 6
Кичево
/
Објекти на основни и
18 решенија
подрачни училишта –
25
Објекти на средни
5 решенија
училишта – 5
Објекти на училишни
домови/студентски
1 решение
домови – 1
Охрид
/
Објекти на основни
нема
училишта – 4
Објекти на средни
нема
училишта – 2
Вкупно 49
Вкупно 35
/
Струга
/

Поднесени
прекршочни пријави
/

/

/

/
/

/
Објекети на детски
градинки – 0
Кичево
Објекети на детски
нема
градинки – 4
Охрид
Објекети на детски
нема
градинки – 2
Вкупно градинки 6
/
/
/
Заклучок:
Состојбата во сите контролирани објекти во надлежност на ПЕ Охрид е на
бараното ниво – задоволителна, иста од претходната учебна година.
Констатираните недостатоци во контролираните објекти во надлежност на ПЕ
Струга се однесуваат на немање на санитарни книшки и потврда за преземени ДДДмерки.
Решенијата за отстранување на санитарно-технички и хигиенски недостатоци кои
се донесени за објектите во надлежност на ПЕ Кичево се однесуваат на оштетени,
извалкани и делунмо извалкани ѕидови, не извршена континуирана превентивна и
задолжителна ДДД, не извршени континуирани здравствено-хигиенски прегледи на
просветните работници, оштетени и извалкани помошни простории и слично. И покрај
недостатоците се забележува подобрување на општата состојба на објектите.
13. Подрачно одделение Битола *
Извршени контроли
Донесени
Затворени објекти
решенија
за
одстранување на
недостатоци
Објекти на средни
2 решенија
/
училишта – 3
Објекти на основни
9 решенија
училишта – 15
Објекти на училишни
1 решение
домови/студентски
домови – 1
Вкупно 18
Вкупно 12
/
Објекети на детски
6 решенија
/
градинки - 8

Поднесени
прекршочни пријави

/

/
/

Заклучок:
- Во средните училишта според огласот за упис во средни училишта објавен во
јавните гласила, во потребни документи за упис повторно не е наведена и
потврдата за вакциналниот статус.
Најголем дел на основните и некои средни училишта на територијата на ПО Битола
имаат блокирана жиро сметка поради што е отежнато тековното одржување и
санирање на санитарно-техничките недостатоци.
14. Подрачно одделение Штип *
Извршени контроли
Донесени решенија Затворени објекти
за одстранување
на недостатоци

Поднесени прекршочни
пријави

Штип
Објекти на основни
училишта – 9
Објекти на средни
училишта – 2
Берово
Објекти на средни
училишта – 1
Објекти на основни
училишта – 5
Кочани
Објекти на основни
училишта – 12
Објекти на средни
училишта – 3
Објекти на училишни
домови/студентски
домови – 1
Вкупно 33
Штип
Објекти на детски
градинки – 4
Берово
Објкети на детски
градинки – 10
Кочани
Објекти на детски
градинки – 2
Вкупно градинки 16

Збирна табела

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1 решение
5 решенија

5 решенија
2 решенија
/

Вкупно 15
2 решенија

/

1 решение
Вкупно 3

15. Подрачно одделение Гевгелија*
Извршени контроли Донесени решенија
за одстранување на
недостатоци
Гевгелија, Неготино,
Демир Капија и
Богданци
Објекти на основни
10 решенија
училишта – 10
Објекти на средни
3 решенија
училишта – 3

Вкупно 13

/
2 решенија

Вкупно 13

Затворени објекти

Во
ОУ,,Владо
Кантарџиев”Гевгелија, ОУ,,Гоце
Делчев”- Неготино и
СОУ,,Св.Кирил
и
Методиј”-Неготино,
поради
лоша
санитарнохигиенска состојба,
санитарните јазли
се забранети за
употреба
3

Поднесени
прекршочни пријави
/

/

Вкупно Извршени Вкупно Донесени Затворени објекти
контроли
решенија
427

Поднесени
прекршочни
пријави
Вјупно: 201,
За 10 училишта од
/
- 22 решенија се кои две средни има
однесуваат
за забрани
за
детски градинки ,
користење главно
за на
-179
одделни
училишни објкети
санитарни
јазли,
одделни училници
и просторија за
спортски
активности,

Извештаите од подрачните одделенија укажуваат дека општата санитарно-хигиенска
состојба во дел од училишните објекти генерално се подобрува, се врши превентивна
дезинфекција, се вршат или се во тек задолжителни здравствено-хигиенски прегледи
на вработените, се врши напор за реновирање на санитарните јазли, фискултурни сали
и помошни простории за нивно користење ( санитарни јазли, гардероби и др.), како
важен фактор во спречување на појава на цревни заразни болести.
Се наметнува констатацијата, како и во претходните извештаи, дека проблем
претставуваат дел од подрачните училишта по селските населби од причина што
функционираат во стари објекти и нема комплетна хигиенска диспозиција на
отпадните материи, не се користат прописни санитарни јазли, односно има проблем со
безбедна инфраструктура.
Изготвил:
-Д-р Вера Менковска, раководител на сектор
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