
Известување 
 

Почитувани родители, на дадените e-mail адреси ќе може да им се обратите на наставниците за да ги 
добиете сите потребни информации околу напредокот на вашето дете, а воедно да се договорите за он- 
лајн средба доколку имате потреба од истата. Одговорите од наставниците ќе ги добивате во истакнатите 
приемни денови. 

 

 
Ред 
бр. 

Име и презиме Предмет кој го предава E-mail Приемен ден 

1. Светлана Шајноска директор oou.veraciriviri@gmail.com понеделник-
петок 

2. Јадранка Марос 
Каракашева 

психолог jadranka_m_k@yahoo.com среда 

3. АндријанаТодоровска специјален едукатор и 
рехабилитатор 

andrijana_todorovska@hotmail.com понеделник 

4. Јасмина Маџаревска одд. наставник jm242347@schools.mk понеделник 

5. Ана Кралевска македонски јазик ak504647@schools.mk среда 

6. Ванчо Љатковски македонски јазик vl967016@schools.mk вторник 

7. Маја Кузмановска англиски јазик mk898581@schools.mk петок 

8. Александра Чочевска англиски јазик ac977448@schools.mk вторник 

9. Кристина Николовска- 
Велковска 

англиски јазик/ вештини 
за живеење 

kn557521@schools.mk среда 

10. Силвана Јорданова француски јазик sj933619@schools.mk четврток 

11. Благица Атанасовски француски јазик ba861552@schools.mk четврток 

12. Стефан Симовски германски јазик ss441027@schools.mka понеделник 

13. Игор Донов физика id839592@schools.mk среда 

14. Дивна Карапанчева биологија/природни 
науки 

dk276711@schools.mk вторник 

15. Валентина Пешевска хемија vp676594@schools.mk понеделник 

16. Гордана Ѓорѓиевска математика gg427604@schools.mk петок 

17. Ангела Стојковска математика as997268@schools.mk четврток 
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18. Ана Дионисиева информатика ad249107@schools.mk петок 

19. Танка Спасовска историја/ѓраѓанско ts338263@schools.mk понеделник 

20. Ленка Ѓорѓоска географија/нашата 
татковина 

lg177189@schools.mk петок 

21. Сузана Илиќ класична 
култура/етика/иновации 

si664557@schools.mk петок 

22. Даниела Илиевска- 
Стојчева 

ликовно образование di769069@schools.mk понеделник 

23. Оливера Даневска физичко od347412@schools.mk среда 

24. Елена Јакимовска физичко ej748288@schools.mk понеделник 

25. Марика Дурлевиќ техничко образование md686972@schools.mk петок 

26. Александра Панајотов музичко образование ap735158@schools.mk вторник 

27. Слаѓана Чекичевска музичко образование sc226875@schools.mk среда 

28. Радмила Петровиќ- 
Јордановска 

I одд. rp758841@schools.mk среда 

29. Анита Петровска I одд. ap932906@schools.mk среда 

30. Ана Видоевска-Динева I одд. av205051@schools.mk среда 

31. Пепи Стефановска I одд. ps288813@schools.mk среда 

32. Соња Силјановска I одд. ss199585@schools.mk среда 

33. Емилија Ратков I одд. emilijaratkov1987@gmail.com среда 

34. Маја Чинго II одд. mc277516@schools.mk понеделник 

35 Мартин Стефановски II одд. ms609003@schools.mk понеделник 

36. Кристина Несторовска II одд. kn477301@schools.mk понеделник 

37. Сузана Аспаровска II одд. sa641624@schools.mk понеделник 

38. Лила Трпчевска III одд. lt953023@schools.mk петок 

39. Николина Ристевска III одд. nikolina.ristovska@outlook.com петок 

40 Велимир Новески III одд. vn701454@schools.mk понеделник 

41. Алмедина Адемовска III одд. aa190150@schools.mk понеделник 

42 Лиле Петковска IV одд. lp912751@schools.mk четврток 

43 Жанета Павловска IV одд. zp135715@schools.mk четврток 

44 Билјана Стојановска V одд. bs908799@schools.mk четврток 

45 Дајана Станисавлевиќ V одд. ds737770@schools.mk среда 
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