
ЗАПИСНИК БР 1 

ДНЕВЕН РЕД 

на состанокот на Средношколската унија при СОУ Коста Сусинов 

на ден 06.10.2021 (среда) 06.10.2021 

 

 

Состанок го отвори професорката Нина Железарска со споделување претходни 

искуства од активностите на СУ и го соопшти дневниот ред за денешниот 

состанок.Училишниот психолог на СОУ Коста Сусинов Виолета Србакова им соопшти 

на учениците дека треба да се формира тело за ученички иницијативи.Присутна беше 

и професорката Наташа Спасовска како координатор на СУ и состанокот течеше по 

овој дневен ред. 

 

 

 

1. Избор на лица-претставници на генерацијата за прва, втора, трета и четврта 

година и избор на претставник за стручното образование: 

 I-4 Стефанија Шапкова 

 II-6 Наталија Манчева 

 III-8 Нарцис Нацев 

 IV-1 Васе Лазарев 

2. Избор на записничар на СУ: 

 Панче Гогов 

3. Избор на администратор (лице задолжено за објавување на податоците на веб 

страната на училиштето како и ажурирање на базата на податоци на ФБ 

групата на СУ: 

 Илија Димитриев 

4. Формирање на тимови за 

- Хуманитарни акции; 

- организирање на настани забави; 

- следење на воспитно-образовната работа во училиштето; 

  4.1.  Претставници на група на ученичка иницијатива: 

 ЕФтим Евтимов 

 Панче Гогов 

 Матеј Филипов 

5. Организација на постапката за избор на претседател (утврдување на 

критериумите за избор, мандат, обврски и задолженија); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записникот го напиша: Панче Гогов  



ЗАПИСНИК БР 2 

Од спроведеното гласање за избор на претседател 

на Средношколската унија при СОУ Коста Сусинов 

на ден 15.10.2021 (петок) 

 

 

После завршениот рок за пријавување за претседател беа пријавени Матеј Филипов и 

Фунда Реџеп ,а потоа членовите на С.У 

 Васе Лазарев 

 Ангела Стојанова 

 Трајче Јованов 

 Илија ДИмитриев 

 Наталија Манчева 

Го спроведоа гласањето во прва смена почнувајќи од 08:00 часот ,а потоа  

 Панче Гогов 

 Стефанија Шапкова 

 Стефанија Стојанова 

 Ефтим Евтимов 

Го спроведоа гласањето во втора смена од 14:00 давајќи им можност на сите ученици 

да гласаат во нивните училници. 

Во 16:00 часот истиот тим на ученици од втората смена,во присуство на проф-Наташа 

Спасовска и проф-Нина Железарска ги преброија сите ливчиња и се утврди следниот 

резултат: 

 Вкупно важечки гласачки ливчиња:414 

 Неважечки гласачки ливчиња:4 

 За Матеј Филипов ливчиња:262 

 За Фунда Реџеп ливчиња:148 

Гласањето се изврши со големо мнозинство од страна на учениците со 80.8% од кои 

63.3% за кандидатот Матеј Филипов кој се прогласува за претседател на С.У за 

следните 4 години вклуччувајќи ја 2021/22 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радовиш 15.10.21 

Записникот го напиша: Панче Гогов  

 

 



ЗАПИСНИК БР 3 

ДНЕВЕН РЕД 

на состанокот на Средношколската унија при СОУ Коста Сусинов 

на ден 26.10.2021 (вторник)  

Состанокот го отворија проф-Наташа Спасевска и претседателот на СУ Матеј Филипов 

со споделување на ланската годишна програма и дневниот ред за денешниот 

состанок.Присутна на состанокот беше и професорката Нина Железарска.Состанокот на 

СУ течеше по овој дневен ред. 

1. Формирање на тим на претставници за разработка на  годишна програма. 

 Илина Сандева 

 Васе Лазарев 

 Ефтим Евтимов 

 Никола Тодоровски 

 

2. Формирање на тим на претставници за разработка на  кодексот за однесување. 

 Нарцис Нацев 

 Дејвид Јовановски 

 Барбара Стојанова 

 Стефанија Коцева 

 

3. Дополнување на тимот претставници за ученичка иницијатива. 

 Илина Сандева 

 Магдалена Трајчева 

 Иван Даов 

  

4. Формирање на тим претставници за промоција на СОУ “Коста Сусинов”. 

 Ефтим Евтимов 

 Панче Гогов 

 

5. Забелешки од страна на учениците во врска со секојдневието во училиштето: 

 Нехигиената во училниците и спортската сала 

 Однесувањето на служителите кон учениците  

 Недостаток на дезенфекциони средства во училиштето 

 

6. Предлози од страна на учениците за во новата годишна програма: 

 Часови по кариерно советување и обуки за CV 

 Бирање на ученик на месецот 

 Вечерни состаноци за сите ученици од Македонска и Турска националност 

 Место или соба за релаксирање,одмор и дружба во слободно време 



 Почести активности во природа  

 Екскурзија во IV година заедно со III година. 

 Да не се заклучува влезната врата или пак да биде поголем временскиот 

простор во кој таа ќе биде отворена 

 Соработка со црвен крст и спортски клубови 

 Промена на учелишното лого 

 Воведување на училишни униформи 

 Акција за чистење и средување на школската градина 

 Зголемен голем одмор  

 

На крајот од состанокот едногласно е усвоена годишната програма и кодексот 

на однесување .Состанокот заврши со одјавувањето на претседателот Матеј 

Филипов и најавата на неделни состаноци на СУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радовиш 26.10.2021 

Записникот го напиша: Панче Гогов  

 



ЗАПИСНИК БР 4 
ДНЕВЕН РЕД 

на состанокот на Средношколската унија при СОУ Коста Сусинов 
на ден 02.11.2021 (вторник) 

 
Состанокот го отвори претседателот на СУ Матеј Филипов претставувајќи го 

дневниот ред на присутните претставници. Започнувајќи со советодавни-
консултативни разговори како прва точка на дневниот ред и давање на предлог за 
индивидуални онлајн тестирања за одбирање на соодветен кариерен пат. Проф. 
Наташа Спасевска која присуствуваше на состанокот и е воедно и лиценциран 
Кариерен советник им понуди на учениците БИПО тестирања за професионална 
ориентација и индивидуални Студија на случај. Да се известат сите ученици преку 
претставниците и да се обратат доколку сакаат совет.  

Се предложи да се состави соопштение за сите учесници во наставниот образовен 
процес за подигање на свесноста  и воспоставување на правила за пушењето . 

Се состави 
1. Тим за анкета: 

 Илија Димитриев 

 Панче Гогов 
2. Клубови за гласање во анкетата: 

 Спортски клуб 

 Драмски клуб 

 Информатички клуб 

 Шаховски клуб 

 Литературен клуб 

Останатите клубови кои ќе бидат  вметнати во анкетата ќе бидат разговорени од 
страна на тимот за формирање на анкета. 

Илина Сандева претставник на IV-3 ја запозна СУ со проектната задача “Social Day” 
заедно со една невладина организација од Скопје и фирмата Бучим ДООЕЛ Радовиш 

на една работилница на која ќе треба да присуствуваат 12 ученици. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Радовиш 02.11.21 

Записникот го напиша: Панче Гогов 

 



ЗАПИСНИК БР 5 

ДНЕВЕН РЕД 

на состанокот на средношколската унија при СОУ Коста Сусинов 

на ден 24.11.2021 (вторник) 
 

            Состанокот го отвори претседателот на СУ Матеј Филипов 

претставувајќи го дневниот ред на присутните претставници.На состанокот 

се донесе одлука да се одржи трибина со соработка со црвен крст на тема 

"Болести на зависноста", истата ќе биде одржана на ден 29.11.2021 

(понеделник). 

 

           На состанокот се забележи дека има потреба од создавање на 

дополнителни клубови(секции) за надополнување на занењето по 

одредени предмети. 

Според оваа се состави: 

1. Дополнителни клубови(секции) за гласање во анкетата: 

 Хемија 

 Инфотматика 

 Математика 

 Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 
Радовиш 24.11.2021 

Записникот го напиша : Панче Гогов 
 



Записник бр 6 

ДНЕВЕН РЕД 

На состанокот на Средношкоската унија при СОУ Коста Сусинов 

На ден 01.12.2021(среда) 
 

Состанокот го отвори претседателотна СУ Матеј Филипов претсавувајќи го дневниот 

ред на присутните претставници.Запознавајќи ги присутните со резултатите од 

претходно спроведената анкета за одбирање на школски клубови. 

Анкетниот лист беше од отворен тип за сите ученици на кој имаа можност да изберат 

еден или повеќе од понудените клубови или пак да предложат свој. На која процентот 

за интересираност изгледаше вака: 

1. Спортски клуб-56% (Од кој ќе бидат оделени Одбојкарски клуб,Кошаркарски и 

Фудбалски клуб.) 

2. Инфорамтички клуб-17% 

3. Драмски клуб-23% 

4. Англиска литература-29% 

5. Шаховски-20% 

6. Хемија-18% 

7. Физика-3% 

8. Математички клуб-9% 

9. Литература-26%(Во кој ќе бидат приклучени ученици од основните училишта.) 

Останатите мерки потребни за формирање на клубовите ќе бидат спроведени во 

наредните две работни недели. 

 

 

 

 

 

 

 

Радовиш 01.12.2021 

Записникот го напиша:Панче Гогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Записник бр 7 

ДНЕВЕН РЕД 

На состанокот на Средношкоската унија при СОУ Коста Сусинов 

На ден 16.02.2022(среда) 

Состанокот го отвори претседателотна СУ Матеј Филипов претсавувајќи го дневниот 
ред на присутните претставници.Запознавајќи ги присутните со резултатите од 

претходно спроведената анкета за одбирање на фото студио кое ќе го спроведат 
сликањето на матурантите и правење на нивен алманах. 

Анкетниот лист беше од затворен тип до кој имаа пристап само учениците од четврта 
година на кој имаа можност да гласаат за едно од понудените студија на кој 

резултатите беа следниве: 
1. Photo Snezana -12.5% 
2. Mihailov Photo & Video-72.1% 
3. Photo Face Studio-15.4% 

 

 

 

Отварање на клубот за англиска литература на ден 23.02.2022(среда) во 18:30 часот со 

презентирање на 10 нови класични англиски дела . 

Радовиш 16.02.2022 

Записникот го напиша:Панче Гогов 

 

 

 

 

 

 



Записник бр 8 

ДНЕВЕН РЕД 

На состанокот на Средношкоската унија при СОУ Коста Сусинов 

На ден 01.03.2021(вторник) 
 

Состанокот го отвори претседателот на СУ Матеј Филипов претсавувајќи го дневниот 

ред на присутните претставници.Почнувајќи дискусија за гестот од средношколската 

унија за 8ми март. 

Исто така беше донесена финална  одлука за отварање на клубовите 

02.03.2022 среда  18:30 English literature 

03.03.2022 четврток 12: 45 информатички клуб 

Останатите мерки потребни за формирање на клубовите ќе бидат спроведени во 

наредните две работни недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радовиш 01.03.2021 

Записникот го напиша: Ефтим Евтимов 

 

 

 


