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Почитувани, 

 

 

     Постхумно, Ви ја претставуваме биографијата и делото на  проф. Марио Шулајковски, 

наставник по Физичко и Здравствено Образование во ООУ „Тихомир Милошевски“,  

с. Ново Село, Општина Ѓорче Петров. 

 

     Роден е на 23.12.1966 година во Скопје, каде живеел, се образовал и работел. Основно 

образование завршил во основното училиште „Иван Горан - Ковачиќ“ (денешно ООУ 

„Петар Поп Арсов“), додека средно образование завршил во ГУЦ „Здравко Цветковски“. 

Дипломираше на Факултетот за физичка култура при Универзитетот „Св.Кирил и 

Методиј“ во Скопје, со одбрана на темата „Третманот на ученикот во наставата“, под 

менторство на проф. д–р Никола Петров. Всушност, определеноста кон наставниот процес 

започнат во периодот на едукацијата, Марио Шулајковски континуирано ќе го развива и 

во периодот на реализираната повеќедецениска педагошка дејност по предметот физичко 

и здравствено образование, изведувајќи голем број генерации на ученици. Свеста кон 

третманот на ученикот и начинот на изведувањето на наставата, ќе бидат основни 

постулати врз кои Марио Шулајковски ќе го реализира педагошкиот процес, како склоп 

од објективни и субјективни, посредни и непосредни фактори, кои во својата условеност и 

дијалектичка проникнатост, трајно ќе ги вгради во функција на поединецот и општеството. 

 

     Во младоста ја негувал љубовта кон музиката и бил тапанар во Рок бендот „Aргус“. 

Постоењето и дејноста на овој состав прeтставува значаен сегмент во развојот на 

македонската музичка рок култура, со реализација на низа телевизиски презентации,  

концертни активности, снимени авторски композиции и носачи на звук. Денес, 

остварувањата  на составот „Аргус“ претставуваат дел од антологијата на македонската 

музичка рок култура. Дел од нивните снимки се поставени на Јутјуб. 

 

     Од септември 1988 година во хеви метал бендот „Аргус“, Марио Шулајковски го 

оживуваше рокот на тапани заедно со Симеон Спирковски, Владимир Жаков и Јусуф 

Рифатов. Првата проба ја одржале на 01.10.1988 година во „Салон 19:19“, а првиот настап 

во клубот „Кодекс“ во март 1989 година. Истата година следат настапи на работната акција 

„Катланово 89“, „Летно кино“. Во Градски парк, Скопје, ја направиле првата снимка на 

хеви метал химната „Аргус е роден“ во Студиото „М-2“ на РТВ Скопје, која покрај 

локално, долго време е на топ листата на радиото „Београд 202“. Крајот на 1989 година ќе 



го заокружат со настап на финалната вечер на „РОК Фест 89“ со освоено прво место од 

публика.  

 

     Понатаму, следат подготовки на нов материјал и самостоен концерт во ноември 1990 

година во преполна сала во Домот на младите „25 мај“ на кој по барање на публиката 

двапати ќе го свират комплетниот материјал. Во февруари 1991 година во студиото на РТВ 

Скопје снимаат четири песни кои заедно со уште четири концертни песни во март 1991 

година ќе ги објават како демо касета со име „Свети зборови“, а кон крајот на истата година 

снимаат уште две песни. По успешната концертна презентација низ неколку македонски 

градови „Аргус“ се повлекува и подготвува нов материјал за својот прв официјален албум 

со песни на Англиски јазик „Eyes of Argus“ кој се објавува во февруари 1993 година во 

тираж од неверојатни 3000 примероци, а за истиот направиле самостоен концерт во Домот 

на младите „25 мај“ во Скопје на 13.3.1995 година  (петок). Кон бендот сега се приклучува 

и Сашо Димитриевски, а потоа следат неколку концерти низ Македонија и снимање на 

вториот албум во мај 1995 година наречен „The voice of the dark“ касетно издание и 

повторно во тираж од 3000 примероци снимено во студиото  „До-Ре-Ми“ со дизајн на 

омотот на Теофил Шулајковски. Концертната промоција на албумот е повторно во Домот 

на младите „25 мај“ во декември 1995 година. Својот последен концерт Аргус ќе го одржи 

во Велес во мај 1996 година. 

 

     Својата дејност, Марио Шулајковски ја проширува и во областа на кироптактиката, со 

дополнителна едукација во областа на физикалната терапија, рекреативна и естетска 

масажа. Работел како професионален физиотерапевт (масер) и неговата специјалност е 

киропрактика. За оваа професија се едуцирал и соработувал со проф. д–р Џамбазовски,  

основоположник и еден од корифеите во развојот на киропрактиката во нашата земја.  

 

     Како личност, ја љубеше историјата и беше голем познавач на неа, како на светско така 

и на балканско ниво. Како вонреден студент Марио Шулајковски заврши две години на 

Филозофскиот факултет, отсек историја во периодот 1995-1998 година. 

 

     Како наставник по физичко и  здравствено образование првпат се вработил во СУГС 

„Димитар Влахов“, потоа во СГГУ „Здравко Цветковски“, па во  ОУ „Христијан 

Тодоровски Карпош“, а во ООУ „Тихомир Милошевски“  работеше од 01.12.1999 година. 

Како наставник работеше 22 години, 3 месеци и 4 дена. 

  

     Неговиот работен ангажман го обележаа многу успеси, несебична работа со учениците 

со спортски дух и афинитети, препознавање спортски таленти, нивно насочување, 

вклучување во бројни спортски настани и афирмација на училиштето, а пред сѐ на 

учениците. 

 

     Марио Шулајковски потекнува од уметничко семејство, кое остава значајни 

остварувања во развојот на нашата култура, но со дејноста во неговата определеност кон 

спортот тој беше „вистински уметник“ во областа на едукацијата, водењето и развојот на 

учениците во областа на предметот  Физичко и здравствено образование и остави 



антологиски траги во развојот на спортската едукација и педагогија во Македонија . Овој 

предмет, тој го предаваше со особено внимание, темелна посветеност и психолошка 

подготовка. Честопати (иако во текот на работниот век, не оствари формално менторство) 

неговите часови и начинот на кој ги реализираше представуваа пример и место за 

согледување, набљудување и учење од страна на помлади колеги од оваа област. Неговата 

„уметност“ никогаш не отстапуваше од задените наставни планови и програми, но 

содржеше многу нишки на сеопфатност во едукацијата, преку кои учениците стекнуваа 

трајни вредности на професионални вештини и хумани човечки карактерстики на чесност, 

добрина, трајна мотивираност за постигнувања и себереализација. Неговите 

карактеристики во педагошката дејност и едукација претставуваа пред сѐ водење и 

негување на здрави психофизички генерации на ученици, поттикнување на учениците од 

сите припадности, различни способности и типови на личности кон големи очекувања кои 

инспирираат, мотивираат и кои им претставуваа предизвик на учениците. Секако, ова 

Марио Шулајковски го оствари со демонстрација на високи стандарди со лично и 

професионално однесување, вредности и однесување кое од учениците го очекуваше, како 

и пред сѐ  позитивен однос кон работата. И во оваа пригода, сепак го истакнуваме 

моментот на целосна посветеност на наставникот Шулајковски, како и одличната 

педагошка умешност - на кој начин да се пренесе наставната програма. Посоченото, Марио 

Шулајковски секојдневно го реализираше и претставува пример за следните генерации на 

педагошки кадар во областа на предметот физичко и здравствено образование. 

 

     Од слободните ученички активности во нашето училиште, најбројна беше одбојкарска 

секција која тој ја водеше, а во истата учествуваа и ученици кои не беа дел од училишните 

спотски тимови. 

 

     Континуирано се надоградуваше и ги развиваше сопствените компетенции, преку 

учество на обуки, семинари и работилници. 

 

     Свое учество редовно земаше во одбележување на денот на општината, учество на крос, 

како и во организација на спортски активности по повод патрониот празник на  нашето 

училиште. Со изградба на спортската сала „Христо Батанџиев“, каде се одвива наставата 

по ФЗО за учениците од ООУ „Тихомир Милошевски“ и каде се одржуваа натпреварите 

од општинската спортска лига, наставникот Марио Шулајковски беше долгогодишен 

координатор. 

 

     Училишните спортски екипи по одбојка, кошарка, футсал и ракомет беа составени од 

ученици кои поседуваа љубов кон спортот, но благодарение на наставникот учениците се 

развиваа во дисциплинирани и одлични ученици. Сон на секој ученик беше да биде дел од 

спортските екипи на „Тихомир Милошевски“. Љубовта кон спортот доведе да се формира 

и навивачка група наречена „ТИХОМИР НАЈДОБРИ“ и истите имаа соодветна опрема, 

испечатени маици со името на навивачката група, соодветни транспаренти. Нашето 

училиште беше единственото кое поседуваше и навивачка група. Сите успеси на 

училишните спортски екипи, дури и успесите на учениците кои тренираа спортови по 

сопствена желба, беа афирмирани, и за тоа постоеше фејсбук – профил „ТИХОМИР 



НАЈДОБРИ“ (кој во овој момент е деактивиран). Спортските екипи редовно соработувааа 

со психологот на училиштето и добиваа соодветна едукација и поддршка во текот на 

целата учебна година, особено пред натпреварите кои беа значајни за спортските екипи. 

Благодарение на наставникот Марио Шулајковски, спортот во нашето училиште доби 

толку голем публицитет што дури се случуваше трибините да бидат тесни за сите наши 

ученици, вработени, па дури и за техничкиот персонал. Секој ученик сонуваше и 

посакуваше да биде дел од репрезентацијата на ООУ „Тихомир Милошевски“. 

Не изостануваа и успесите на учениците и во индивидуалните спортови како шах и крос. 

 

     Наставникот редовно се грижеше за здравственото образование на учениците и за 

нивниот целокупен живот, успех во училиштето, редовност, особено поведението и 

однесувањето. 

 

     Скромниот Марио Шулајковски скоро и да не ги истакнуваше своите успеси, награди 

и признанија, но во документацијата која ја води училиштето, стојат докази за посетени 

семинари и обуки, а училишниот хол го красат бројни пехари, дипломи, медали за 

неговите успеси. 

 

 

 

 

СЕМИНАРИ, ПРОЕКТИ, ОБУКИ 

 

СЕМИНАРИ 

Тема на семинарот Организатор 
Датум на 

одржување 

Наставник 

 

Континуирано 

усовршување на 

наставниците по 

физичко образование, 

основа за професионално 

напредување III фаза 

БРО, факултет за 

физичко образование, 

спорт и здравје. 

Агенција за млади и 

спорт 

1.10.2014, спортска 

сала „Македонски 

Херои“, на 

Факултет за 

физичко 

образование, спорт 

и здравје 

Марио 

Шулајковски 

Континуирано 

усовршување на 

наставниците по 

физичко образование, 

основа на 

професионално 

напредување 

ФФК, 

АМСРМ, 

БРО 

30.9.2015 год. 
Марио 

Шулајковски 

Континуирано 

усовршување на 

наставниците по 

физичко образование, 

БРО, Факултет за 

физичко образование, 

спорт и здравје. 

28.10.2016 
Марио 

Шулајковски 



основа за професионално 

напредување 

Агенција за млади и 

спорт 

Базична обука МИО 

БРО, 

МЦГО, 

ПМИО 

март, 2016 
Марио 

Шулаковски 

 

 

 

 

     Од 2014 година наставникот водеше одбојкарска секција и истата секогаш беше 

најпосетувана. Учениците кои беа дел од училишните спортски екипи редовно и со 

инспирација беа присутни на трибините кога и да се натпреваруваа соучениците 

спортисти. 

 

  

Слободна ученичка активност Одговорен наставник 

Број на 

опфатени 

ученици 

Одбојкарска секција Марио Шулајковски 32/36 

 

 

Наставата по ФЗО ја одвиваше во спортската сала „Христо Батанџиев“. Наставникот во 

поволни временски услови го користеше надворешниот спортски терен кој располага со 

спортско игралиште.  

 

Натпревари на општинско, градско и државно ниво 2014/2015 

Ниво на натпревар Освоено место Ученици 

Државно првенство 4. 

Росана Тошевска 

Катерина Качаниклиќ 

Христина Тодоровска 

Ивана Дејановиќ 

Моника Комненова 

Сања Крајчевска 

Николина Љубеновиќ 

Теодора Грујевска 

Јулијана Јорданова 

Маја Васиќ 

Изабела Спасовска 



Градско првенство одбојка 

– женски 
9. 

Теона Крстевска 

Анастасија Јорданова 

Росана Тошевска 

Анастасија Тадиќ 

Ангела Дуковска 

Славјана Дејановиќ 

Дејана Тошевска 

Теодора Грујоска 

Викторија Димовска 

Клара Васиќ 

Каролина Петровска 

Георгина Јорданова 

Општинско првенство – 

одбојка 
1.,1. Женски тим 

Општинско првенство – 

голем фудбал 
2., 1., 2., 1. Машки тим 

Општинско првенство- 

кошарка 
2. ,2. Машки тим 

Општинско првенство – 

тенис 
1. / 

Општинско првенство – 

крос 
1.  

Општинско првенство – 

пинг – понг 
1.  

Општинско првенство – 

мал фудбал 
2. Машки тим-мали 

Општинско првенство – 

одбојка мали 
2. Женски тим мали 

Општинско првенство – 

кошарка мали 
1. Машки тим мали 

Општинско првенство – 

мал фудбал 
2. Машки тим мали 

 

 

Во учебната 2015/2016 година наставникот и спортските екипиги постигнаа 

следниве резултати: 

 

 

Општинско – мал фудбал 4. место 12 

Општинско – одбојка големи 

Општинско – одбојка мали 

1. место 

1. место 
12 

Општинско – голем фудбал 2. место 12 

Општинско – кошарка големи 

Општинско-кошарка мали 

4. место 

3. место 
12 



Општинско – крос 3. место Сара Костовска 

Општински – шах 

Општински – шах 

 

1. место 

2. место 

Лео Симчевски 

Блаже Суклевски 

Регионални – одбојка 5. место (девојчиња) 

Регионални – футсал 3. место (девојчиња) 

Регионални – футсал 3. место (девојчиња) 

 

Во учебната 2016/2017 година се постигнаа следните резултати: 

 

Реден 

број 

Име и презиме на 

ученик и одделение 

Освоени награди, дипломи, пофалници и 

признанија 

63 
Георгина Јордановa, 

IX одделение        
Општинско ниво 

Градско или 

регионално ниво 

64 Ива Панчевска, 

 IX одделение                

2. место одбојка екипно  

1. место одбојка 100 год, 

Општина Ѓ. Петров 

 

 

65 Христина Тодоровска, 

IX одделение     

2. место одбојка екипно 

1. место одбојка 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

 

66 Јелена Стојмановиќ, 

IX одделение        

2. место одбојка екипно  

1. место одбојка 100 год, 

Општина ,Ѓ. Петров  

2. место футсал 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

3. место  футсал 

екипно 

 

67 Симона Димитриевска, 

IX одделение     

2. место одбојка екипно . 

1. место одбојка 100 год, 

Општина Ѓ. Петров 

 

68 Натали Радевска, 

 IX одделение              

2. место одбојка екипно 

.1место одбојка 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

69 Ангела Мирческа, 

VIII одделение            

2. место одбојка екипно . 

1. место одбојка 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 



70 Мартина Ивановска , 

VIII одделение           

2. место одбојка екипно 

.1место одбојка 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

71 Сара Ѓаковиќ,  

VIII одделение                 

2. место одбојка екипно 

.1место одбојка 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

72 Јордана Бончева, 

VIII одделение               

2. место одбојка екипно 

.1место одбојка 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

73 Матеа Николоска, 

VIII одделение             

2. место одбојка екипно.  

1. место одбојка 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

74 Марија Трпчевска,  

VIII одделение            

2. место одбојка екипно 

.1место одбојка 100 

год,опш,Ѓ,Петров 

3. место  футсал 

екипно 

 

75 Андреј Стојмановиќ, 

VIII одделение 

3. место  фудбал екипно 3 

место  кошарка екипно 

 

76 Филип Кралевски, 

VIII одделение 

3. место  кошарка екипно  

77 Филип Варелов,  

VIII одделение 

3. место  кошарка екипно  

78 Давид Павловски, 

VIII одделение 

3. место кошарка екипно  

79 Мартин Мицевски, 

VIII одделение 

3. место кошарка екипно  

80 Филип Дејанов, 

VIII одделение 

3. место фудбал екипно 

3. место кошарка екипно 

2. место ракомет 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

81 Александар Костоски, 

VIII одделение 

3. место  фудбал екипно 

3. место  кошарка екипно 

2. место ракомет 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

82 Сара Костовска,  

VIII одделение 

2. место футсал 100 

год.Општина Ѓ. Петров 

 

3. место  футсал 

екипно 

 

83 Теодора Димитриевска, 

IX одделение     

2. место футсал 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

3. место  футсал 

екипно 

 

84 Михаела Соколовиќ, 

IX одделение     

2. место футсал 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

3. место  футсал 

екипно 

 

85 Изабела Спасовска, 

IX одделение     

2. место футсал 100 

год.Општина Ѓ. Петров 

3. место футсал 

екипно 



  

86 Јована Сибиновска,  

IX одделение     

2. место футсал 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

3. место футсал 

екипно 

 

87 Катерина Качаниклиќ, 

IX одделение     

2. место футсал 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

3. место футсал 

екипно 

 

88 Кирил Тошевски,  

IX одделение     

3. место  фудбал екипно  

89 Кристијан Тошевски, 

IX одделение     

3. место  фудбал екипно  

90 Филип Костовски, 

IX одделение     

3. место фудбал екипно 

3. место кошарка екипно 

2. место ракомет 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

91 Андреј Димовски, 

IX одделение     

3. место фудбал екипно  

92 Кристијан Велковски, 

IX одделение     

3. место фудбал екипно 

3. место кошарка екипно 

 

93 Давид Пачовски, 

IX одделение     

3. место фудбал екипно  

94 Дамјан Петковски. 

IX одделение     

3. место кошарка екипно  

95 Милош Грујовски. 

IX одделение     

3. место кошарка екипно  

2. место ракомет 100 год, 

Општина Ѓ. Петров 

 

 

96 Никола Дамјановски. 

IX одделение     

3. место  кошарка екипно 

2.место ракомет 100 

год.Општина Ѓ. Петров 

 

97 Виктор Лазаревски. 

IX одделение     

3. место фудбал екипно 

3. место кошарка екипно 

 

98 Филип Сибиновски.  

IX одделение     

3. место кошарка екипно 

2. место ракомет 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

99 Стефан Стојановски. 

VIII одделение 

3. место  кошарка екипно 

2. место ракомет 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

100 Блаже Суклевски. 

VIII одделение 

1. место шах  

101 Лео Симчевски. 

VII одделение                  

2. место шах  

102 Јована Котевска. 

VII одделение                  

3. место  одбојка екипно 3. место  футсал 

екипно 



2. место футсал 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

103 Теодора Радусин. 

VII одделение                  

3. место  одбојка екипно  

104 Марија Блажевска. 

VII одделение                  

3. место  одбојка екипно  

105 Сандра Дуковска   

VII одделение 

3. место  одбојка екипно  

106 Анастасија Гаџовска. 

VII одделение                  

3. место  одбојка екипно  

107 Ања Стојановиќ.  

VI одделение 

3. место  одбојка екипно  

108 Мери Бошковска. 

VI одделение 

3. место  одбојка екипно  

109 Сара Сибиновска.  

VI одделение 

3. место  одбојка екипно  

110 Сара Грујоска.  

VI одделение 

3. место  одбојка екипно  

111 Мила Митевска.  

VII одделение 

3. место  одбојка екипно  

112 Анастасија Димовска. 

VII одделение                  

3. место  одбојка екипно  

113 Теа Ивановска. 

VII одделение                  

3. место  одбојка екипно  

114 Моника Јордановска. 

VII одделение                  

3. место  одбојка екипно  

115 Горазд Нелоски. 

VIII одделение 

3. место  фудбал екипно 

2. место ракомет 100 год. 

Општина Ѓ. Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Одржани натпревари во учебната 2017/2018 година 

  

Кошарка мала 

(7 - мо и помали) 

 

2. место 

Славе Антовски 

Борјан Каптелов 

Љупчо Димовски 

Константин Ѓоргиевски 

Јозеф Цензар 

Горѓи Крстевски 

Александар Николов 

Христијан Поповски 

Давид Сидороски 

Константин Дојчиноски 

Виктор Вапски 

Зоран Ангелески 

Кошарка голема 

(8-9 одд ) 
4. место 

Филип Кралевски 

Андреј Стојмановиќ 

Илија Пачовски 

Даниел Крстевски 

Филип Дејанов 

Алек Костовски 

Филип Трпковски 

Горазд Нелоски 

Давид Павловски 

Благоја Китановски 

Петар Колевски 

Одбојка мала 

(7- мо и помали) 
2. место 

Сара Груевска 

Мери Бошковска 

Ана Стојановиќ 

Мила Петрушевска 

Елена Миркова 

Тина Милева 

Ева Огненовска 

Сара Србиновска 

Катерина Костиќ 

Анастасија Стојковска 

Анастасија Костовска 

Мила Павловска 



Одбојка голема 

(8-9 одд ) 
1. место 

 

Сара Ѓаковиќ 

Јордана Бончева 

Марија Трпчевска 

Мартина Ивановска 

Сара Костовска 

Јована Котевска 

Ангела Мирческа 

Стефанија Милевска 

Анастасија Бошковска 

Мартина Трпчевска 

Матеа Николовска 

Анастасија Димовска 

Тенис 

Општинска лига 
2. место 

Сара Костовска 

Александар Костовски 

Пинг – понг 

Општинска лига 
3. место Јована Котевска 

Шах 

Општинска лига 

1. место 

4. место 

Блаже Суклевски 

Лео Симчевски 

 

 

     Наставникот активно учествуваше во културна и образовна ангажираност на 

училиштето во локалната средина.  

 

     Со општината како училиште, преку ангажираност на наставникот, негувавме активна 

соработка на сите нивоа. Меѓу другото училиштето е активно вклучено во одбележувањето 

на сите пригоди и случувања на општинско ниво од областа на спортот, уметноста, 

културното живеење и сл. 

 

 

РБ Планирана активност Реализатор Време 

1. Одбележување на 20 Септември Ден 

на општината Ѓ. Петров 

Директор, 

наставници, Општина 
    20 септември 

2 Учество на разни спортски 

манифестации и натпревари 
Ученици, наставници Континуирано 

 

 

 

 

 

 

 



Стручниот актив на општествената група предмети според предвидените активности во 

Програмата за работа на стручниот актив. Колегата Марио Шулајковски работеше во 

стручниот актив ги реализираше следниве активности: 

 

Планирана 

активност 
Цели Реализатор Време 

Висок и низок 

старт 

 

- да се користат повеќе 

инструменти на оценување во 

наставата; 

- да се потикне повеќе 

соработка помеѓу учениците со 

користење на листи за 

самооценување. 

Марио 

Шулајковски 
16.9.2015 

Одбојка 

Усовршување на основните 

спортско – технички елементи 

од одбојка, примена во игра и 

подобрување на моториката. 

Марио 

Шулајковски 

 

15.2.2016 

Правилник за 

изготвување на 

награди, 

признанија и 

пофалници за 

наставници и 

ученици 

Мотивирање на наставниците и 

учениците за понатамошно 

усовршување 

Сите наставници 

од Стручниот 

актив на 

општествени 

науки 

16.3.2016 

Усовршување на 

основните 

спортско-

технички 

елементи од 

одбојка, примена 

во игра и 

подобрување на 

моториката. 

 

 

- да усвојува и усовршува 

основни одбојкарски ставови и 

движења, основни техники на 

одбивање со прсти и чекан; 

- да ја развива мускулатурата на 

манипулативната моторика и 

координација во просторот; 

- да развива општи и моторички 

движења на локомоторниот 

апарат специфични на 

одбојката. 

Марио 

Шулајковски 
14.2.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извор на податоците се: 

• Годишните извештаи на ООУ  „Тихомир Милошевски“, од 2014 година до 

денес (откога психологот Ирена Мирческа работи во училиштето) 

• Рок енциклопедија,  

• Постигнувања во областа на спортот, пехари изложени во холот на 

училиштето, 

• Конкурс за доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и 

просветните работници, согласно член 18 од правилникот за доделување 

награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните работници во 

опшинските основни училишта (Службен гласник, на Општина Ѓорче Петров 

бр.5/2016) 

• Документација добиена од членовите на неговото семејство 

• WEB страна на Општина Ѓорче Петров и ООУ “ Тихомир Милошевски“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 

 

                                   
                

 



 





 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


