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ПРВЕНЦИ НА ГЕНЕРАЦИЈА 2011-2020 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

Врз основа на член 75 и 113 од Законот за основно образование  
(Службен весник на Република Северна Македонија број 161/2019), 
Правилникот за изрекување на педагошки мерки,  видови пофалби и 
награди за учениците број 01-740/1 од 12.11.2019 година, директорот 
на ООУ „Кирил и Методиј“ Стајковци и  Комисијата за избор за 
првенец на генерација 2019/2020 година направи  извештај за избор 
на првенец на генерација 2011-2020.  
 
На 27.05.2020 Комисијата за избор за првенец на генерација 
2011/2020 година во состав од раководители на паралелките од 
деветто одделение и стручни соработници: 
 
1. Биљана Арсова раководител на паралелката на IX – 1 одделение 
2. Јасмина Јездиќ – раководител на паралелката на IX – 2 одделение 
3. Фатон Ганиу – раководител на на паралелката на IX – 3 одделение 
4. Марина Јаковиќ – педагог 
5. Ана Тасевска – специјален едукатор и рехабилитатор 
6. Вера Стојаноска – библиотекар 
7. Елена Темелкоска-психолог 
 
 ги разгледа  поднесените документи на учениците – кандидати од 
деветто одделение кои конкурираа за првенец на генерација.   
 
Ученици кандидати од IX-1: 

1. Кристијан Трајковски   
2. Драган Поповски 
3. Дамјан Станковски 

 
Ученици кандидати од IX-2: 

1. Александар Димковски 
2. Филип Георгиев 

 
Ученици кандидати од IX-3: 

1. Адиса Нуредини 
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Согласно  Процедурата  и критериумите за избор за првенец  на 
генерација за учебната 2019/2020 година, Комисијата за избор за 
првенец на генерација 2011/2020 година констатира дека 
поденесените документи се валидни и целосни. Според критериумите 
од Правилникот за избор на првенец на генерација беа бодувани 
доставените дипломи, пофалници, признанија и потврди на учениците 
кои конкурираа за првенец на генерација и гласањето на сите 
наставници кои во текот на образованието му предавале на ученикот.    
Комисијата ги  прогласи за првенци  на генерација 2011- 2020 год. 
учениците:  
 
 ученикот од IX-1  

1. Драган Поповски 
 

 ученикот од IX-2 
2. Александар Димковски 

 
ученикот од IX-3 

3. Адиса Нуредини 
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