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Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната 2022/2023 година е 
утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: гимназиско 
образование, стручно образование (техничко образование - четиригодишно траење, стручно образование 
за занимање – тригодишно траење и двегодишно траење), средно уметничко образование и средно 
образование за ученици со посебни образовни потреби. 

Во согласност со член 42 од Законот за средното образование  („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 
127/2016, 67/2017 и 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ брoj 229/2020), Законот 
за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ брoj 71/2006, 117/2008, 
148/2009, 17/2011, 24/2013; 137/2013, 41/2014, 55/2016 и 64/2018 и („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ брoj 275/2019), Законот за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ 
брoj 115/2014, 129/2015, 146/2015, 30/2016 и 142/2016 и 64/2018) и Законот за Математичко - информатичка 
гимназија („Службен весник на Република Македонија“ брoj 64/2018), запишувањето ученици во јавните 
средни училишта се врши по пат на Конкурс кој го објавува Министерството за образование и наука во 
средствата за јавно информирање по предлог на општините и Градот Скопје. 

Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната 2022/2023 година е 
утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: гимназиско 
образование (природно – математичко подрачје (комбинација А), природно – математичко подрачје 
(комбинација Б), општествено - хуманистичко подрачје (комбинација А), општествено - хуманистичко 
подрачје (комбинација Б), јазично – уметничко подрачје (комбинација А), јазично – уметничко подрачје 
(комбинација Б), стручно образование (техничко образование со четиригодишно траење, стручно 
образование за занимање со тригодишно траење и стручно оспособување двегодишно траење), средно 
уметничко образование, средно образование за ученици со посебни образовни потреби и гимназиско 
образование во Математичко – информатичка гимназија. 

Наставата во јавните средни училишта се изведува на македонски јазик и кирилско писмо. За 
припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик и неговото 
кирилско писмо, наставата во јавните средни училишта се изведува на јазикот и писмото на соодветната 
заедница. 

За ученикот кој ќе се запише во паралелка во стручно образование која е означена со *(соработка 
со), практичното образование ќе биде со зголемен број часови поминати во компанија. 

 
  

К О Н К У Р С 
за запишување ученици 

 во јавните средни училишта за учебната 2022/2023 година 
 во Република Северна Македонија 

 
 
 

Во јавните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2022/2023 година 
според утврдени наставни планови и програми ќе се запишат следниот број ученици: 
 
БЕРОВО 
 

1. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „АЦО РУСКОВСКИ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 186 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставните планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 102 ученици, 3 паралелки, 60 поени минимум 
                  мак     102  уч.   3 пар. 

Текстилно - кожарска струка - 25 ученици, 1 паралелка 
- техничар за изработка на 
облека *(соработка со 
‚‚Полотекс'' - ДОО Берово)                      

 мак 25 уч. 1 пар.   4 г.тр. 45 поени минимум 

Угостителско - туристичка струка - 34 ученици, 1 паралелка 



3 

 

- хотелско –ресторански 
техничар / угостителски техничар 

мак 34 уч. 1 пар.   4 г.тр. 45 поени минимум 

Шумарско – дрвопреработувачка струка – 25 ученици, 1 паралелка 
      

- техничар за мебел и ентериер 
*(соработка со ‚‚Димарт 2015'' - 
ДООЕЛ Берово)                      

 мак 25 уч. 1 пар.   4 г.тр. 45 поени минимум 

 
БИТОЛА 
 

2. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ - ГИМНАЗИЈА  
   „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“  

 
Во прва година ќе се запишат 180 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за гимназиско образование: 
 

Гимназиско образование – 150 ученици, 5 паралелки, 60 поени минимум 
                  мак     150  уч.   5 пар. 

 
Гимназиско образование – 30 ученици, 1 паралелкa, 60 поени минимум 
(македонско – француска билингвална паралелка) 

                  мак     30  уч.   1 пар. 
 

3. СРЕДНО ОПШТИНСКО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЃИ НАУМОВ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 322 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Машинска струка – 136  ученици, 4 паралелки 
- техничар за компјутерско 
управување 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- машински техничар / машинско – 
енергетски техничар 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- обработувач на метал/заварувач    мак   34 уч.    1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

- машински техничар за моторни 
возила 
 

     мак        34 уч.     1 пар.       4 г.тр.     45 поени минимум 

Електротехничка струка – 186 ученици, 6 паралелки 
- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

мак 102 уч. 3 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар за електроника и 
телекомуникации 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 поени минимум 

- електротехничар – енергетичар 

*(соработка со ФОД ДООЕЛ 

Битола)                      

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за индустриска 

мехатроника 

*(соработка со КРОМБЕРГ & 

ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Битола)  

 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

4. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ТАКИ ДАСКАЛО“ 
 

Во прва година ќе се запишат 467 ученици во 14од кои  399 ученици во 12 паралелки со настава на 
македонски јазик според наставни планови и програми и 68 ученици во 2 паралека со настава на албански 
наставен јазик за: 
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Гимназиско образование – 102 ученици, 3 паралелки, 60 поени минимум 
мак     68  уч.   2 пар. 
 алб    34 уч.    1 пар. 

Гимназиско образование – 34 ученици, 1 паралелка, 60 поени минимум 
(македонско – англиска билингвална паралелка) 

                  мак     34  уч.   1 пар. 

         Геолошко - рударска и металуршка струка - 34 ученици, 1 паралелкa 

- геолошко - рударски техничар       мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
 
Градежно - геодетска струка - 68 ученици, 2 паралелка  

-градежен техничар / 
архитектонски техничар 

мак 34 уч. 1 пар.  4 г.тр. 45 поени минимум 

-градежен техничар  алб 34 уч. 1 пар.  4 г.тр. 45 поени минимум 
 
 Сообраќајна струка - 68 ученици, 2 паралелки    

- техничар за патен сообраќај мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 
- техничар за транспорт и 
шпедиција 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 
        Текстилно - кожарска струка - 34 ученици, 1 паралелкa  
- техничар за дизајн на облека/ 
техничар за изработка на облека 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Графичка струка - 59 ученици, 2 паралелки    

- графички уредник – дизајнер / 
графички техничар  

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- печатар/ изработувач на визуелни 
апликации *(соработка со АД Киро 
Дандаро – Битола) 

мак 25 уч. 1 пар.    3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Угостителско - туристичка струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- хотелско - туристички техничар       мак 34 уч. 1 пар.   4 г.тр. 45 поени минимум 
 
Лични услуги - 34 ученици, 1 паралелка 

- техничар за козметичка нега и 
убавина 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
5. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ 
  „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за: 
 

Економско - правна и трговска струка - 170 ученици, 5 паралелки 
- економски техничар мак 136 уч. 4 пар.  4 г.тр. 60 поени минимум 
- техничар за е– трговија и 
дигитален маркетинг 

мак   34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 
6. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО УЧИЛИШТЕ  
   „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 25 ученици во 1 паралелкa со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за: 
 

Земјоделско - ветеринарна струка - 25 ученици, 1 паралелкa 
      
- агротехничар/техничар за 
агрименаџмент/техничар за 

мак 25 уч. 1 пар.   4 г.тр. 40/45 поени 
минимум 
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фитомедицина/техничар за 
ветеринарна медицина 
*(соработка со, ЗК ПЕЛАГОНИЈА 
АД Битола)                      
      

7. ОПШТИНСКО СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ  
   „Д-р ЈОВАН КАЛАУЗИ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 254 ученици во 8 паралелкисо настава на македонски јазикспоред 

наставни планови и програми за: 
 

Здравствена струка - 254 ученици, 8 паралелки 
- медицинска сестра мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- фармацевтски техничар 
*(соработка со ЕУРОФАРМ 
Битола) 

мак 50 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- физиотерапевтски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- гинеколошко – акушерска 
сестра 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- забен техничар мак 34 уч.    1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
 
Лични услуги - 34 ученици, 1 паралелка 

- техничар за очна оптика мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
 
 

8. ДРЖАВНО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ БИТОЛА 
 

Во прва година ќе се запишат 34 ученици во 1 паралелка со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Уметничко образование - музичка уметност - 34 ученици, 1 паралелка 
- музичар теоретичар и музичар 

изведувач 
мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 
БОГДАНЦИ 
 

9. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „БОГДАНЦИ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 159 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 34 ученици, 1 паралелка, 60 поени минимум 
                  мак     34  уч.   1 пар. 

 
Сообраќајна струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- техничар за транспорт и 
шпедиција*(соработка соДесива 
Транспорт ДООЕЛ                                                                     
Викмар ТРАНСПОРТ ДООЕЛ                                                 
ИН ТРЕЈД ДОО                                                             
АД за поштенски 
сообраќај„Пошта на Северна 
Македонија“)                      

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 
Здравствена струка - 25 ученици, 1 паралелкa 

- медицинска сестра 
*(соработка со ЈЗУ Општа 
болница Гевгелија, ПЗУ Ројал 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
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Медика 2, ЗУ Негорски бањи, ЈЗУ 
Здравствен дом Здравје) 

 
 
Градежно - геодетска струка - 25 ученици, 1 паралелка  

- градежен техничар 
*(соработка со ПЕЛАГОНИЈА-
ТИРИЦ ДООЕЛ  
Гевгелија, АЛФА ПРОЕКТ 
ДООЕЛ Гевгелија, МАНСАРД 
Коце ДООЕЛ Гевгелија, 
ЕУРОИНК ДОО  
Гевгелија, ДГПН ГОЈА ДООЕЛ)                      

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Текстилно - кожарска струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- техничар за изработка на облека 
*(соработка со ГЛОБАЛ ТРЕЈД 
ДООЕЛ Богданци, ШУНТОВ ДООЕЛ 
Богданци, ДОКАТЕКСТИЛ ДОО 
Богданци, БРЕБО – ЕКОТЕХ 
ДООЕЛ)                       

      мак  25 уч.          1 пар 4 г.тр. 45 поени минимум  

 
Електротехничка струка – 25 ученици, 1 паралелка 
 
- електротехничар – енергетичар / 
електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 
*(соработка со 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Дооел                                                                          
АБА ПЕЛИВАНОВ с.Фурка - Дојран                                                    
ЛУКА СОФТ Гевгелија                                            
СТАРКОМ Ристо Дооел                                             
ЕЛЕКТРО - ДОН Дооел,)                       

      мак  25 уч.          1 пар 4 г.тр. 45/55 поени 
минимум 

 

 
 
ВАЛАНДОВО 
 

10. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 109 ученици во 4 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

     Гимназиско образование - 34 ученици, 1 паралелка, 60 поени минимум  
                  мак     34  уч.   1 пар. 

 
    Земјоделско - ветеринарна струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- техничар за фитомедицина/ 
агротехничар 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45/40 поени минимум 

*(соработка со ДПТУ Вардарец 
Дооел, ДПТУ Викмарк Дооел, 
ДПТУУ Феникс-трејд Дооел, Дим 
– комерц Дооел, ДЗПТУ Еко 
оранжерии Анска река, Агромол 
Мицеви, Пего агрофруит Дооел, 
Ројо Брилијанте Дооел, Дена 
продукт Дооел)                      
 

      

Машинска струка – 25 ученици, 1 паралелкa 
- техничар за компјутерско мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
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управување 
*(соработка со ДИМ КОМЕРЦ 
ДООЕЛ Валандово, , ФАНСИ 
КОРНЕР ДОО Валандово, МД 
СТРАИШТЕ ДООЕЛ 
ВАЛАНДОВО )                      
 

Здравствена струка – 25 ученици, 1 паралелкa 
- дентален асистент 
*(соработка со ПЗУ Д-р 
Константин Гетов Валандово, 
ПЗУ Д-р Филип Тошев, ЈЗУ 
Здравствен дом ЗДРАВЈЕ 
Валандово)                      

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

 
 
ВЕЛЕС 
 

11. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА „КОЧО РАЦИН“ 
 

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки (136 ученици во 4 паралелки со настава 
на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански јазик) според наставни планови и 
програми за гимназиско образование: 

Гимназиско образование - 170 ученици, 5 паралелки, 60 поени минимум 
мак     136  уч.   4 пар. 
алб       34  уч.   1 пар. 

 
12. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 93 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за: 
 

Економско - правна и трговска струка - 93 ученици, 3 паралелки 
- економски  техничар 
*(соработка со 
Еуро Брик Компани Доо – Велес, 

Ирена Вел Дооел – Велес, 

ДПТУ„ЖИТО“ извоз - увоз ДООЕЛ-

Велес, ДООЕЛ Марис Биро- Велес, 

Леов Копани ДООЕЛ- Велес, 

Здружение на финансиски 

раборници- Велес, Книговодствено 

Биро „Недини“ – Велес,Нотар Тања 

Аспорова - Велес, ДПТГУ ДЕЛТА - 

ПРОМ ДООЕЛ – Велес, Адвокат 

Денис Бељуроски, I-ва Книга ДОО – 

Велес, Малина Велес- Велес, Ива 

2003 ДООЕЛ- Велес, Витал бт Доо 

– Велес, Еуро Брик Компани Доо – 

Велес,) 

мак 25 уч. 1 пар.     4 г.тр. 60 поени минимум 

- бизнис администратор/техничар 
за е-трговија и дигитален маркетинг 
 

мак 34 уч. 1 пар.     4 г.тр. 60 поени минимум 

- продавач - референт за продажни 
услуги 

мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
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13. СРЕДНО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ   „КОЛЕ 

НЕДЕЛКОВСКИ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 304 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и според 
наставни планови и програми за: 
 

Машинска струка – 118 ученици, 4 паралелки 
- машински техничар/ машинско - 
енергетски техничар 

     мак       34 уч.  1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за компјутерско 
управување/ машински техничар 
за моторни возила 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за производно 
машинство  
*(соработка со БРАКО ДОО 
Велес, МАРКАРТ ДООЕЛ Велес, 
РОНТИС ДООЕЛ Велес,Пескара 
Вел)                      

    мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- автомеханичар/ заварувач/                   
инсталатер за греење и 
климатизација 
*(соработка со ЛЕОВ КОМПАНИ 
ДОО Велес, Брако доо Велес, 
Пескара Вел) 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Електротехничка струка - 127 ученици, 4 паралелки 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар за електроника и 
телекомуникации  

мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 50 поени минимум 

- техничар за индустриска 
мехатроника/ електротехничар- 
енергетичар 
*(соработка со МАРКАРТ ДООЕЛ  
Велес) 

 25 уч. 1 пар.    4 г.тр. 55/45 поени минимум 

 
Сообраќајна струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- техничар за транспорт и 
шпедиција 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 
Угостителско - туристичка струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- готвач/ келнер/ слаткар  мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

*(соработка со Шато СОПОТ 
ДОО, ДУУ Романтик Хотели Доол 
– Велес,Џуниор ПАРК 
ДООЕЛ,Ресторан СТОБИ 
ДООЕЛ,Т.П. Мената на Даце – 
Велес,ДПТУ „ЕЛБИ“ Марјана 
ДООЕЛ, ДУТУ ЕКСТРА БОЕМ 
ДООЕЛ, Глориус доо,Хотел 
Гардениа Велес, 

  

 
14. СРЕДНО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ   

„ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 186 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
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Хемиско - технолошка струка - 50 ученици, 2 паралелки 
- техничар за заштита на животна 
средина 
*(соработка со ЈКП ДЕРВЕН Велес) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- месопреработувач / пекар 
*(соработка со АГРИА ДООЕЛ 
Велес 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Здравствена струка - 102 ученици, 3 паралелки 

- медицинска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- фармацевтски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- медицински лабораторискo-
санитарен техничар / 
физиотерапевтски техничар / 
гинеколошко-акушерска сестра 

 
мак 

 
34 уч. 

 
1 пар. 

 
4 г.тр. 

 
70 поени минимум 

 

Лични услуги -  34 ученици, 1 паралелка    
- техничар за козметичка нега и 
убавина 

мак 34 уч. 1 пар.  4 г.тр. 45 поени минимум 

 
ВИНИЦА 
 

15. СРЕДНО ОПШТИНСКО  УЧИЛИШТЕ „ВАНЧО ПРКЕ“  
 

Во прва година ќе се запишат 211 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 102 ученици, 3 паралелки, 60 поени минимум  
                  мак     102  уч.   3 пар. 

 
Хемиско - технолошка струка – 25 ученици, 1 паралелка 

- прехранбен техничар 
*(соработка со МАКПРОГРЕС 
ДОО Виница) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Текстилно - кожарска струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- техничар за изработка на облека/ 
техничар за моделирање на 
облека 

мак  25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

*(соработка со МАК НОВА - 
Виница) 

      

 
Сообраќајна струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- техничар за патен сообраќај/ 
техничар за транспорт и 
шпедиција 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55/60 поени 
минимум 

      
 

Машинска струка - 25 ученици, 1 паралелка 
- машински техничар/ машински 
техничар за моторни возила 
*(соработка со Агро – Бар Виница)                      

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

      
 
ВРАПЧИШТЕ 
 

16.СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “НЕГОТИНО” 
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Во прва година ќе се запишат 102 ученици во 3 паралелки (68 ученици во 2 паралелки со 
настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на турски јазик) според наставни 
планови и програми за гимназиско образование:  

Гимназиско образование - 102 ученици, 3 паралелки, 60 поени минимум 
алб       68  уч.    2 пар. 
тур        34   уч.   1 пар. 

 
ГЕВГЕЛИЈА 
 

17. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 286 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование – 102 ученици, 3 паралелки, 60 поени минимум 
                  мак     102  уч.   3 пар. 

Гимназиско образование – 34 ученици, 1 паралелкa, 60 поени минимум 
(македонско – француска билингвална паралелка) 

                  мак     34  уч.   1 пар. 
 

Угостителско - туристичка струка - 50 ученици, 2 паралелки 
- хотелско - туристички техничар 
*(соработка со ФОРТУНА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ 
Гевгелија,ДПТУШ БОКО ДООЕЛ, 
ПРИНЦЕС ГРУП ДОО-РАМАДА 
ПЛАЗА ХОТЕЛ Гевгелија, 
ФЛАМИНГО МАКОТЕН ДООЕЛ 
Гевгелија,МД ТОП ГРУП 2018 
ДОО)                      

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

      
- келнер/готвач мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
*(соработка со ФОРТУНА 
ФОРТУНА ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
ДООЕЛ Гевгелија,ДПТУШ БОКО 
ДООЕЛ, ПРИНЦЕС ГРУП ДОО-
РАМАДА ПЛАЗА ХОТЕЛ Гевгелија, 
ФЛАМИНГО МАКОТЕН ДООЕЛ 
Гевгелија,МД ТОП ГРУП 2018 
ДОО)                      

     

 
Машинска струка - 50 ученици, 2 паралелки 

- машински техничар за моторни 
возила  
*(соработка со КОНТИ 
ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија, 
МОТО ПРОМ ДООЕЛ Гевгелија, 
ВИДИА Ване ДООЕЛ, АМД 
Гевгелија ДОО, ЦТП ГРУП 
ДООЕЛ)                      

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- автомеханичар/ заварувач 
*(соработка со КОНТИ 
ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија, 
МОТО ПРОМ ДООЕЛ Гевгелија, 
ВИДИА Ване ДООЕЛ) 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Економско - правна и трговска струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- економски  техничар/ бизнис мак 25 уч. 1 пар.    4 г.тр. 60 поени минимум 
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администратор 
*(соработка со ЗАШЕВ 
ДООЕЛ,КОЛВЕКО ОФИС ДООЕЛ 
Гевгелија, ЈПКГ Комуналец 
Гевгелија и со Општината 
Гевгелија, КОНСАЛТИНГ ХРИСМИ)                      

 
Здравствена струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- физиотерапевтски техничар/ 
гинеколошко-акушерска сестра 
*(соработка со ЈЗУ Општа 
болница Гевгелија, Негорски 
Бањи АД Гевгелија,ПЗУ 
ДЕЈНЕКА)                      

 
мак 

 
25 уч. 

 
1 пар. 

 
4 г.тр. 

 
70 поени минимум 

 
 
ГОСТИВАР 
 

18. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“  
 

Во прва година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки (68 ученици во 2 паралелки со настава 
на македонски јазик, 238 ученици во 7 паралелки со настава на албански јазик и 68 ученици во 2 паралелки 
со настава на турски јазик) според наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 306 ученици, 9 паралелки, 60 поени минимум 
мак       34 уч.     1 пар.  
алб     204 уч.     6 пар. 
 тур       68 уч.     2 пар. 

 
Гимназиско образование – 34 ученици, 1 паралелкa, 60 поени минимум 
(македонско – англиска билингвална паралелка) 

мак       34 уч.     1 пар.  
 
Гимназиско образование – 34 ученици, 1 паралелкa, 60 поени минимум 
(албанско – англиска билингвална паралелка) 

алб     34 уч.     1 пар. 
 
 
19. СРЕДНО ОПШТИНСКО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“ 

 
Во прва година ќе се запишат 209 ученици во 8 паралелки (50 ученици во 2 паралелки со настава на 

македонски јазик, 100 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик и 59 ученици во 2 паралелки со 
настава на турски јазик) според наставни планови и програми за: 
 

Здравствена струка - 236 ученици, 8 паралелки 
- медицинска сестра 
*(соработка со  Ј.З.У Д-р  Ферид 
Мурад, ПЗУ ЛИФЕ КЕРАМИКС, 
ПЗУ БЕ ДЕНТ;ПЗУ МЕДИКО 
ПРИМА ,ПЗУ ГУГИ БЛУ ,ПЗУ 
КАРДИОМЕД Ф.С,  ПЗУ ХУМАНА,  
ПЗУ БЕО-МЕДИКА, ПЗУ Д-р 
Анета - Гостивар,ПЗУ РОЈАЛ 
МЕДИКА, ПЗУ НОВА 
МЕДИКА,ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА, 
ПЗУ ИЛИ- МЕДИКА,ПЗУ Д-р 
Бране,ПЗУ ЕС-МЕДИКА, ПЗУ Д-р 
ХАСИМ САЛИУ, ПЗУ ЕХОМЕД) 

мак 50 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- медицинска сестра алб 75 уч. 3 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
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*(соработка со  Ј.З.У Д-р  Ферид 
Мурад, ПЗУ ЛИФЕ КЕРАМИКС, 
ПЗУ БЕ ДЕНТ;ПЗУ МЕДИКО 
ПРИМА ,ПЗУ ГУГИ БЛУ ,ПЗУ 
КАРДИОМЕД Ф.С,  ПЗУ ХУМАНА,  
ПЗУ БЕО-МЕДИКА, ПЗУ Д-р 
Анета - Гостивар,ПЗУ РОЈАЛ 
МЕДИКА, ПЗУ НОВА 
МЕДИКА,ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА, 
ПЗУ ИЛИ- МЕДИКА,ПЗУ Д-р 
Бране,ПЗУ ЕС-МЕДИКА, ПЗУ Д-р 
ХАСИМ САЛИУ, ПЗУ ЕХОМЕД) 
- медицинска сестра 
*(соработка со  Ј.З.У Д-р  Ферид 
Мурад, ПЗУ ЛИФЕ КЕРАМИКС, 
ПЗУ БЕ ДЕНТ;ПЗУ МЕДИКО 
ПРИМА ,ПЗУ ГУГИ БЛУ ,ПЗУ 
КАРДИОМЕД Ф.С,  ПЗУ ХУМАНА,  
ПЗУ БЕО-МЕДИКА, ПЗУ Д-р 
Анета - Гостивар,ПЗУ РОЈАЛ 
МЕДИКА, ПЗУ НОВА 
МЕДИКА,ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА, 
ПЗУ ИЛИ- МЕДИКА,ПЗУ Д-р 
Бране,ПЗУ ЕС-МЕДИКА, ПЗУ Д-р 
ХАСИМ САЛИУ, ПЗУ ЕХОМЕД) 

тур 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- забен техничар 
*(соработка со ПЗУ ФЕКО,ПЗУ 
БЕ ДЕНТ, ПЗУ ЛИФЕ 
КЕРАМИКС) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- фармацевтски техничар тур 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
 
 
20. СРЕДНО ОПШТИНСКО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“ 

 
Во прва година ќе се запишат 502 ученици во 19 паралелки (159 ученици во 6 паралелки со настава 

на македонски јазик, 234 ученици во 9 паралелки со настава на албански јазик и 109 ученици во 4 
паралелки со настава на турски јазик) според наставни планови и програми за: 

 
Машинска струка - 75 ученици, 3 паралелки 

- машински техничар 
*(соработка со ЛЕАР 
ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Тетово;Вардар Доломит 
ДООЕЛ (Гостивар), Фриготехника 
2000 Доел увоз-извоз-Боговиње, 
ХИДРОТЕРМИКА СИСТЕМИ 
ДООЕЛ) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- машински техничар 
*(соработка со ЛЕАР 
ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Тетово;Вардар Доломит 
ДООЕЛ (Гостивар), Фриготехника 
2000 Доел, ХИДРОТЕРМИКА 
СИСТЕМИ ДООЕЛ) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- заварувач/автомеханичар 
*(соработка со Фриготехника 
2000 Доел, КАРТЕЛ ДООЕЛ-
Гостивар) 

алб 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
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Електротехничка струка - 327 ученик, 12 паралелки 
- електротехничар – енергетичар 
*(соработка со Електро маркет Доо- 
Гостивар; ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 
Тетово;Вардар Доломит ДООЕЛ 
Скопје(Гостивар),Фриготехника 
2000 Доел,) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- електротехничар – енергетичар 
*(соработка со Електро маркет Доо- 
Гостивар; ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 
Тетово;Вардар Доломит ДООЕЛ 
Скопје(Гостивар);Фриготехника 
2000 Доел увоз-извоз-Боговиње) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- електротехничар – енергетичар 
*(соработка со Електро маркет Доо- 
Гостивар; ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 
Тетово;Вардар Доломит ДООЕЛ 
Скопје(Гостивар);Фриготехника 
2000 Доел увоз-извоз-Боговиње) 

тур 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 
*(соработка со Нани Принт Инфо 
Коде-Гостивар) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 
*(соработка со Нани Принт Инфо 
Коде-Гостивар) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 
*(соработка со Нани Принт Инфо 
Коде-Гостивар) 

тур 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар за електроника и 
телекомуникации 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 поени минимум 

- електротехничар за електроника и 
телекомуникации 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 поени минимум 

- електротехничар за електроника и 
телекомуникации 

тур 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 поени минимум 

- електричар – електромонтер на 
електроенергетски мрежи 
*(соработка со ЕВН МАКЕДОНИЈА 
АД Скопје)                   

алб 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

- техничар за индустриска 
мехатроника 
*(соработка соЛЕАР 
ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Тетово)                     

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

 
- техничар за индустриска 
мехатроника 
*(соработка соЛЕАР 
ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Тетово)                     

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

 
Градежно - геодетска струка – 50 ученици,  2 паралелки 

- архитектонски 
техничар/градежен техничар 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
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*(соработка соФриготехника 2000 
Доел увоз-извоз-Боговиње; ДГУ 
МН ИНЖИНЕРИНГ 
ЛАБАРАТОРИЈА ДОО-Гостивар)                      
- архитектонски 
техничар/градежен техничар 
*(соработка соФриготехника 2000 
Доел увоз-извоз-Боговиње; ДГУ 
МН ИНЖИНЕРИНГ 
ЛАБАРАТОРИЈА ДОО-Гостивар) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Лични услуги - 50 ученици,  2 паралелки 

- техничар за козметичка нега и 
убавина 
*(соработка со2 ББ хаир студио) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за козметичка нега и 
убавина 
*(соработка со2ББ хаирстудио) 

тур 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
 
21. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“ 

 
Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки (102 ученици во 3 паралелки со настава 

на македонски јазик, 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка 
со настава на турски јазик) според наставни планови и програми за: 

 
Економско - правна и трговска струка  - 272 ученици,  8 паралелки 

- економски  техничар мак 34 уч. 1 пар.     4 г.тр. 60 поени минимум 
- економски  техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
- економски  техничар тур 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
- правен техничар мак 34 уч. 1 пар.     4 г.тр. 60 поени минимум 
- правен техничар алб 34 уч. 1 пар.     4 г.тр. 60 поени минимум 
- бизнис администратор/техничар 
за е-трговија и дигитален мркетинг 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- бизнис администратор алб 34уч 1 пар. 4 г.тр. 60поениминимум 
- техничар за е-трговија и 
дигитален мркетинг 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

    
 
ДЕБАР 
 

22. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „28 НОЕМВРИ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки (102 ученици во 3 паралелки со настава 
на македонски јазик и 170 ученици  во 5 паралелки со настава  на албански јазик) според наставни планови 
и програми за гимназиско образование: 

 
Гимназиско образование – 272 ученици, 8 паралелки, 60 поени минимум 

мак  102 уч.     3 пар.  
алб  170 уч.     5 пар. 

 
 
ДЕЛЧЕВО  
 

23. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО“ 
 

Во прва година ќе се запишат 186 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
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Гимназиско образование - 136 ученици, 4 паралелки, 60 поени минимум 
мак  136 уч.     4 пар.  

 

Текстилно - кожарска струка - 25 ученици, 1 паралелка 
- техничар за изработка на 
облека/ техничар за 
моделирање на облека 
*(соработка со ВИТЕКС ДЕ 
ДОО,ФРОТИРКА – 
КОМПАНИ,ЛУКА – ТЕКС 
ДООЕЛ,Тренд Дизајн 
ДООЕЛ,ММЦ ПРОГРЕС 
ДООЕЛ,) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
 Хемиско - технолошка струка – 25 ученици, 1 паралелка 

- прехранбен техничар 
*(соработка со РУДИНЕ ММ 
ДООЕЛ Скопје)                      

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
 
ДЕМИР ХИСАР 
 

24. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ ПETКОВ МИСИРКОВ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 93 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 34 ученици, 1 паралелка, 60 поени минимум  
мак  34 уч.     1 пар.  

 
Шумарско - дрвопреработувачка струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- шумарски техничар 
*(соработка со ЈП Национални 
шуми-Подружница Бигла)                      

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Електротехничка струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

 
 
ДОЛНЕНИ 
 

25. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ПРЕРОДБА - РИЛИНДЈА“ 
 

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки (34 ученици во 1 паралелка со настава на 
македонски јазик и 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик) според наставни планови и 
програми за: 
 

Гимназиско образование – 170 ученици, 5 паралелки, 60 поени минимум 
 
мак    34 уч.     1 пар.  
алб  136 уч.     4 пар. 

 
ИЛИНДЕН 
 

26. СРЕДНО ОПШТИНСКО СТРУЧНО УЧИЛИШТЕ „ИЛИНДЕН“ 
 

Во прва година ќе се запишат 93 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
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Електротехничка струка - 93 ученици, 3 паралелки 

- електротехничар за електроника и 
телекомуникации 

мак   34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 поени минимум 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 
*(соработка со АСПЕКТУС ФАРМА 
ДОО, ЈОКИ ДООЕЛ)                      

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

 
 
КАВАДАРЦИ 
 

27. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА  
    „ДОБРИ ДАСКАЛОВ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 238 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 170 ученици, 5 паралелки, 60 поени минимум  
мак  170 уч.     5 пар.  

 
Економско - правна и трговска струка - 68 ученици, 2 паралелки 

- економски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
- правен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.    60 поени минимум 

 
 

28. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КИРО СПАНЏОВ – БРКО“ 
 

Во прва година ќе се запишат 236 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставните планови и програми за: 
 

Машинска струка - 93 ученици, 3 паралелки 
- машински техничар за моторни 
возила 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

-техничар за производно 
машинство 
*(соработка со ИГМ ТРЕЈД ДОО 
Кавадарци)                      

   мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- автомеханичар / бравар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Електротехничка струка - 118 ученици, 4 паралелки 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар-енергетичар 
*(соработка со АКЦИОНЕРСКО 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 
ПРОМЕТ НА ВИНО ВИНАРСКА 
ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт 
АД Кавадарци; Друштво за 
производство,трговија и услуги 
КОЖУВЧАНКА ДОО увоз извоз 
Кавадарци;) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за индустриска 
мехатроника 
*(соработка со ДММ Дрекслмајер 
Мануфактуринг Македонија,ДООЕЛ 
Кавадарци)                      

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 
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Геолошко, рударски-металуршка струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- металуршки техничар 
*(соработка соТрговско друштво за 
ископ на руди ,производство на 
метали,трговија и услуги 
ЕУРОНИКЕЛ Индустри ДОО 
Кавадарци)                      

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
 
29.СРЕДНО ОПШТИНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ШУМАРСКО      УЧИЛИШТЕ „ЃОРЧЕ 

ПЕТРОВ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 184 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Шумарско - дрвопреработувачка струка - 75 ученици, 3 паралелки 
-шумарски техничар /  техничар 
за пејзажен дизајн 
*(соработка со ЈП Национални 
шуми Скопје)                      

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за мебел и ентериер / 
техничар за обработка на дрво 
*(ДОО НИКОМ Кавадарци;)                      

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- столар/шумар 
*(соработка со ЈП Национални 
шуми; ДОО НИКОМ)                      

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр.     30 поени минимум 

 
Земјоделско - ветеринарна струка – 75 ученици, 3 паралелки 

- агротехничар / техничар за 
агроменаџмент 
*(соработка со АД Гоце Делчев 
Тиквеш; Агрокожувчанка ДООЕЛ 
Кавадарци)                      

мак 25 уч. 1 пар.    4 г.тр. 40 поени минимум  

- техничар за фитомедицина 
*(соработка со Агротомил 
Кавадарци; Агролек ДООЕЛ 
Кавадарци; ФИТОРОСТ ДООЕЛ 
Кавадарци)                      

мак 25 уч. 1 пар.  4 г.тр. 45 поени минимум  

- градинар / цвеќар 
*(соработка со Пинус Дооел) 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Здравствена струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- фармацевтски техничар мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр.    70 поени минимум 
 
 
КИЧЕВО 
 

30. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „МИРКО МИЛЕСКИ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 510 ученици во 15 паралелки (374 ученици во 11 паралелки со 
настава на македонски јазик и 136 ученици во 4 паралелки со настава на турски јазик) според наставни 
планови и програми за: 
 

Гимназиско образование – 204 ученици, 6 паралелки 
 
 мак 170 уч. 5 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 тур   34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
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Машинска струка - 68 ученици, 2 паралелкa 
- машинско - енергетски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
- заварувач мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
 

Економско - правна и трговска струка - 102 ученици, 3 паралелки 
- економски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
- економски техничар тур 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
- асистент деловен 
администратор 
 

тур 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

Здравствена струка - 34 ученици, 1 паралелка 
- медицинска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

 
Електротехничка струка  - 68 ученици, 2 паралелки 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

тур 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

 
Хемиско - технолошка струка – 34 ученици,  1 паралелка 

-хемиски лабораториски техничар мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 поени минимум 
 
 
31. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ДРИТА“ 

 
Во прва година ќе се запишат 331 ученици во 10 паралелки со настава на албански јазик според 

наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 170 ученици, 5 паралелки  
алб 170 уч. 5 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
 

Машинска струка - 34 ученици, 1 паралелкa 
- машински техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум  

 
Економско - правна и трговска струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- економски техничар алб    34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
 

Здравствена струка - 34 ученици, 1 паралелка 
- фармацевтски техничар алб    34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

 
Електротехничка струка - 34 ученици, 1 паралелкa 

- електротехничар за електроника 
и телекомуникации 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 поени минимум 

 
Хемиско - технолошка струка – 25 ученици, 1 паралелка 

- пекар 
(соработка со „Линди“ ДООЕЛ) 

алб 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
 
КОЧАНИ 
 

32. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЉУПЧО САНТОВ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 254 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 102 ученици, 3 паралелки, 60 поени минимум 
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мак  102 уч.     3 пар.  
 

Економско - правна и трговска струка - 127 ученици, 4 паралелки 
- економски техничар        мак 102 уч.     3 пар.       4 г.тр.  60 поени минимум 
- бизнис администратор 
*(соработка со ДПТУ„Антхура МК“ 
ДООЕЛ увоз-извоз Кочани,Агенција 
за вработување РСМ - Центар за 
вработување Кочани, „Макпрогрес“ 
Друштво за трговија и производство 
Виница, ДПТУ млечна индустрија 
„Осогово - Милк“ ДОО Чешиново – 
Облешево, Друштво за 
производство на делови и прибор 
за моторни возила „РУЕН-ИНОКС 
АВТОМОБИЛЕ“ Дооел Кочани)                      

мак 25 уч. 1 пар.      4 г.тр. 60 поени минимум 

 
Хемиско - технолошка струка, 25 ученици, 1 паралелка 

- хемиски лабораторски техничар 
*(соработка со „ЕКСКЛУЗИВ“ увоз-
извоз доо – Кочани, „Макпрогрес“ 
Друштво за трговија и производство 
Виница 
ДПТУ млечна индустрија „Осогово - 
Милк“ ДОО Чешиново - Облешево, 
ДПТУ„Антхура МК“ ДООЕЛ увоз-
извоз Кочани)                      

мак 25 уч. 1 пар.      4 г.тр. 45 поени минимум 

 
33. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 304 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за: 
 

Машинска струка - 152 ученици, 5 паралелки 
- техничар за производно 
машинство 
*(соработка со РУЕН ИНОКС 
АУТОМОБИЛЕ ДООЕЛ Кочани, 
ТЕХКОМ ДООЕЛ Кочани)                      

мак        25 уч. 1 пар.        4 г.тр. 55 поени минимум 

- техничар за компјутерско 
управување 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- машински техничар/ машинско-
енергетски техничар 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- машински техничар за моторни 
возила 
*( соработка со  „РУЕН-ИНОКС 
АВТОМОБИЛЕ“ Дооел 
Кочани,„Техком“ - Кочани, 
ДПТУ „Авто Плус Сервис“ - 
Кочани,Авто сервис „Мите 
Јакимов“ - Кочани) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- автомеханичар / заварувач / 
обработувач на метал 
 

мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
 

Електротехничка струка - 118 ученици, 4 паралелки 
- електротехничар за електроника и 
телекомуникации 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 поени минимум 
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*(соработка со АМФЕНОЛ 
ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Кочани) 
- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар – енергетичар 
*(соработка со ЕЛЕКТРО ХЕРЦ 
ДООЕЛ Кочани, ЕЛЕКТРОВИН 
ДООЕЛ Кочани, МАКПРОГРЕС 
ДОО Виница) 

мак 25 уч. 1 пар.   4г.тр. 45 поени минимум 

- електромеханичар / електричар мак 34 уч. 1 пар.    3 г.тр. 30 поени минимум 
      
      

Сообраќајна струка - 34 ученици, 1 паралелка 
- техничар за транспорт и 
шпедиција 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 
КРАТОВО 
 

34. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МИТКО ПЕНЏУКЛИСКИ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 93 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 34 ученици, 1 паралелка, 60 поени минимум 
мак  34 уч.     1 пар.  

 
 

Угостителско - туристичка струка - 25 ученици, 1 паралелка 
- угостителски техничар за 
рурален туризам/ хотелско-
ресторански техничар 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

*(соработка со  „Силекс“ ДООЕЛ Кратово 
 „Кратис“ Кратово) 
 

Хемиско - технолошка струка - 34 ученици, 1 паралелка 
- прехрамбен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
 
КРИВА ПАЛАНКА 
 

35. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 261 ученици во 9 паралелки со настава на 
македонски јазик според наставните планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 136 ученици, 4 паралелки, 60 поени минимум  
мак  136 уч.     4 пар.  

 
Машинска струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- машински техничар 
*(соработка со ДЕМА-СТИЛ ДОО 
Крива Паланка) 
 

мак 
 
 

25 уч. 
 

1 пар. 
 

4 г.тр. 
 

45 поени минимум 
 

Електротехничка струка - 25 ученици, 1 паралелка 
- електротехничар за 
компјутерска техника и 
автоматика 
*(соработка со ДЕМА-СТИЛ ДОО 

 
мак 

 
25 уч. 

 
1 пар. 

 
4 г.тр. 

 
55 поени минимум 
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Крива Паланка) 
 

Угостителско - туристичка струка - 25 ученици, 1 паралелка 
- келнер/ слаткар/ готвач 
*(соработка со ПАРК ГИНОВЦИ 
ДООЕЛ Ранковце) 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Здравствена струка - 25 ученици, 1 паралелка  

- медицинска сестра 
*(соработка со Медицински 
центар Крива Паланка) 

мак 25 уч. 1 пар.   4 г.тр.    70 поени минимум 

Градежно - геодетска струка - 25 ученици, 1 паралелка  
 
- Градежен техничар 
*(соработка со ЈП „Комуналец“ 
Крива Паланка                                                        
„Хантерс“ ДООЕЛ Скопје) 

мак 25 уч. 1 пар.   4 г.тр. 45  поени минимум 

 
КРУШЕВО 
 

36. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НАУМ НАУМОВСКИ – БОРЧЕ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 93 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 34 ученици, 1 паралелка, 60 поени минимум  
мак  34 уч.     1 пар.  

 
Угостителско-туристичка струка - 59 ученици, 2 паралелки 

- хотелско-туристички техничар/ 
угостителски техничар/ хотелско-
ресторански техничар 

мак 34 уч. 1 пар.   4 г.тр. 45 поени минимум 

- келнер/готвач/слаткар мак 25 уч. 1 пар.   3 г.тр. 30 поени минимум 

*(соработка со ДОО „Монтана 
Бизнис“ Крушево                                                           
ДООЕЛ „Шапе - Ин“ Крушево                                                                           
ДООЕЛ „Скар“ увоз-извоз 
Крушево                                                       
ДООЕЛ „Марчело“ увоз-извоз 
Крушево                                                
ДООЕЛ „Дуомо Бар“ Крушево                                                                 
ДООЕЛ „Губец“ увоз-извоз 
Крушево                                             
ДООЕЛ „Ас-Тара“ Крушево 

    

 
 
КУМАНОВО 
 

37. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 340 ученици во 10 паралелки (306 ученици во 9 паралелки со настава 
на македонски јазик и 34 ученици  во 1 паралелка со настава  на српски јазик) според наставни планови и 
програми за гимназиско образование и тоа: 

 
 

Гимназиско образование – 306 ученици, 9 паралелки, 60 поени минимум 
 мак  272 уч.   8 пар. 



22 

 

 срп  34 уч.   1 пар. 

Гимназиско образование – 34 ученици, 1 паралелкa, 60 поени минимум 
(македонско – француска билингвална паралелка) 

 
 мак  34 уч.  1 пар. 

      

 
 
 
38. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА „САМИ ФРАШЕРИ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 238 ученици во 7 паралелки со настава на албански јазик според 
наставни планови и програми за: 

 
Гимназиско образование – 238 ученици, 7 паралелки, 60 поени минимум 

 алб 238 уч. 7 пар.   

 
39. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ПЕРО НАКОВ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 445 ученици во 16 паралелки (270 ученици во 9 паралелки со настава 
на македонски јазик и 175 ученици  во 7 паралелки со настава на албански јазик) според наставните 
планови и програми за: 

 
Економско-правна и трговска струка - 252 ученици, 9 паралелки 

      
- економски  техничар мак 25 уч. 1 пар.    4 г.тр. 60 поени минимум 
(соработка соЈП Водовод- 
Куманово, Микротим-Куманово, 
ДПТУ Гелевски Биро-Куманово, ЈП 
Чистота и зеленило-Куманово, 
ДСКУ ВЕГГА-Куманово, ЈП 
Куманово Паркинг, Здружение 
Национален Ромски Центар 
Куманово, ДПТУ Про Акаунт ДД-
Куманово, ДСУ ФДО Консалтинг 
Куманово, Анида Бизнис Услуги ТП 
Куманово) 

     

      
- економски  техничар алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
(соработка соДемир Импес ДООЕЛ, 
ДООЕЛ Риел Финанце, Нотар 
Еџевит Алији, Ен-Проект ДОО, 
Уникондор ДООЕЛ, ДОО УЕБ 
Архитект, Нотар Сузан Лимани, 
Профи-конто ДОО, Нотар Артан 
Раховица, ДООЕЛ Конто, Нотар 
Наим Шерифи) 

     

- бизнис администратор мак 68 уч. 2 пар.    4 г.тр. 60 поени минимум 
- бизнис администратор 
(соработка со  Дооел Ликова 2017, 
Демир Импес ДООЕЛ, ДООЕЛ Риел 
Финанце, Нотар Еџевит Алији, Ен-
Проект ДОО, Уникондор ДООЕЛ, 
ДОО УЕБ Архитект, Нотар Сузан 
Лимани, Профи-конто ДОО, Нотар 
Артан Раховица, ДООЕЛ Конто, 

мак 68 уч. 2 пар.    4 г.тр. 60 поени минимум алб 25 уч. 1 пар.    4 г.тр 60 поени минимум 
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Нотар Наим Шерифи) 
 

- техничар за е-трговија и 
дигитален маркетинг 

мак 34 уч. 1 пар.   4 г тр. 60 поени минимум 

- техничар за е-трговија и 
дигитален маркетинг 
(соработка со  Дооел Ликова 2017, 
Демир Импес ДООЕЛ, ДООЕЛ Риел 
Финанце, Нотар Еџевит Алији, Ен-
Проект ДОО, Уникондор ДООЕЛ, 
ДОО УЕБ Архитект, Нотар Сузан 
Лимани,  Профи-конто ДОО, Нотар 
Артан Раховица, ДООЕЛ Конто, 
Нотар Наим Шерифи) 

алб 25 уч. 1 пар.   4 г тр. 60 поени минимум 

- техничар за е-трговија и 
дигитален маркетинг 
(соработка со ЈП Водовод- 
Куманово, Микротим-Куманово, 
ДПТУ Гелевски Биро-Куманово, ЈП 
Чистота и зеленило-Куманово, 
ДСКУ ВЕГГА-Куманово, ЈП 
Куманово Паркинг, Здружение 
Национален Ромски Центар 
Куманово, ДПТУ Про Акаунт ДД-
Куманово, ДСУ ФДО Консалтинг 
Куманово, Анида Бизнис Услуги ТП 
Куманово) 

мак 25 уч. 1 пар.   4 г тр. 60 поени минимум 

- правен  техничар 
(соработка со Демир Импес 
ДООЕЛ, Нотар Артан 
Раховица,Нотар Еџевит 
Алији,Нотар Наим Шерифи,Нотар 
Сузан Лимани) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 
Текстилно - кожарска струка - 159 ученици, 6 паралелки 

- техничар за изработка на облека 
*(соработка со БОСС Чевли 
ДООЕЛ, ДПТУ БИАНА ТРАДЕ 
ДООЕЛ, ДПТГМ Игор-97 Цане 
ДООЕЛ, ДПТУ БИАНА ШУС, ДПТ 
ФИЛИПФРОС Димитар ДООЕЛ, 
ДПТУ Вељковски ДОО, Куде 
шнајдерку Марију 

мак 25 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за обувки / техничар за 
моделирање на обувки 
*(соработка соБОСС Чевли ДООЕЛ, 
ДПТУ БИАНА ТРАДЕ ДООЕЛ, 
ДПТГМ Игор-97 Цане ДООЕЛ, 
ДПТУ БИАНА ШУС, ДПТ 
ФИЛИПФРОС Димитар ДООЕЛ, 
ДПТУ Вељковски ДОО, Куде 
шнајдерку Марију ) 

мак 25 уч. 1 пар.     4 г.тр. 40 поени минимум 

- техничар за моделирање на 
облека/ техничар за дизајн на 
облека 

мак 34 уч. 1 пар.     4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за изработка на облека 
*(соработка со МОДНА КУЌА СТИЛ, 
ДГПТУ БОСУТ ДОО, ДПТУ ОР-СИ 
ШУС ) 

алб 25 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за обувки  алб 25 уч. 1 пар.     4 г.тр. 40 поени минимум 
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*(соработка соМОДНА КУЌА СТИЛ, 
ДГПТУ БОСУТ ДОО, ДПТУ ОР-СИ 
ШУС ) 
- техничар за дизајн на облека алб 25 уч. 1 пар.     4 г.тр. 45 поени минимум 

*(соработка соМОДНА КУЌА СТИЛ, 
ДГПТУ БОСУТ ДОО, ДПТУ ОР-СИ 
ШУС)  

     

 
 
Уметничко образование – ликовна уметност и дизајн - 34 ученици, 1 паралелка 
- графички дизајнер мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 поени минимум 

 
 
40. ОПШТИНСКО СРЕДНО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „НАЦЕ БУЃОНИ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 671 ученици во 20 паралелки (331 ученици во 10 паралелки со 

настава на македонски јазик и 340 ученици во 10 паралелки со настава на албански јазик) според наставни 
планови и програми за: 
 

Машинска струка - 204 ученици, 6 паралелки 
- техничар за компјутерско 
управување 

мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за компјутерско 
управување 

алб 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 поени минимум 

- машинско – енергетски техничар мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 поени минимум 
- машинско – енергетски техничар алб 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 поени минимум 
- конструкциски механичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
- конструкциски механичар алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Електротехничка струка - 297 ученици, 8 паралелки 

- електротехничар - енергетичар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
- електротехничар - енергетичар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

мак 68 уч. 2 пар.    4 г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- електромеханичар алб 34 уч. 1 пар.    3 г.тр. 30 поени минимум 

- техничар за индустриска 
мехатроника  
*(ДММ Дрекслмајер 
Мануфактуринг 
Македонија,ДООЕЛ) 

мак 25уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

 
Здравствена струка - 170 ученици, 5 паралелки 

- медицинска сестра  мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- медицинска сестра алб 102 уч. 3 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

 
 

41. ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ - РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 
И ОБУКА „КИРО БУРНАЗ“  

 
Во прва година ќе се запишат 386 ученици во 14 паралелки (268 ученици во 10 паралелки со 

настава на македонски јазик и 118 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик) според наставни 
планови и програми за: 
 

Земјоделско - ветеринарна струка - 109 ученици, 4 паралелки 
-агротехничар / техничар за 
агроменаџмент  
(соработка со 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 поени минимум  
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ТДДЗП„КЛЕЧОВЦЕ“ 
ДООЕЛ,„АДУТ ГВН“„МУСЛИ 
ЈУНИОР“,„СЛУПЧАН ФАРМ“ ) 
-агротехничар / техничар за 
агроменаџмент 
(соработка со 
ТДДЗП„КЛЕЧОВЦЕ“ 
ДООЕЛ,„АДУТ ГВН“„МУСЛИ 
ЈУНИОР“,„СЛУПЧАН ФАРМ“) 

алб 25уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 поени минимум  

- техничар по ветеринарна 
медицина / техничар за 
фитомедицина 
(соработка со „СТИВ – ВЕТ“, ) 

мак 25 уч. 1 пар.   4 г.тр. 45 поени минимум  

- техничар по ветеринарна 
медицина/ техничар за 
фитомедицина 

алб 34 уч. 1 пар.   4 г.тр. 45 поени минимум  

  
  

 
Хемиско - технолошка струка – 84 ученици, 3 паралелки 

- прехранбен техничар 
(соработка со ДПУТ „Бучен 
Козјак“) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за козметички и 
хемиски производи 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- пекар 
(соработка со „АМОР – ВЕЛ 
КОМПАНИ“ ДООЕЛ) 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Лични услуги - 93 ученици, 3 паралелки 

- техничар за козметичка нега 
и убавина 
(соработка со „РИНА ГЛАМ 
ХАУС,„СТУДИО МАКИ -
2018“,„СТУДИО ТЕ ГИЛИ 
2014“„СТУДИО АРЈЕТА 
ЕБИБИ ДОО.) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за козметичка нега 
и убавина 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- фризер  
(соработка со Козметички 
салон„Хепи Лејди“) 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Машинска струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- машински техничар за моторни 
возила 

мак 34 уч. 1 пар.  4 г.тр. 45 поени минимум 

 
 
Сообраќајна струка - 25 ученици, 1 паралелкa 
 

 

- техничар за патен сообраќај 
(соработка со ДСТУ„ЈОЦО 
ТУРС“ МС,ДППУТУ „ОЛИ – 
ТРАВЕЛ“ ДООЕЛ, ДООЕЛ 
ФИКРЕТ Туризам, ДПТУ„ЕДИ – 
ТУРС“ ДООЕЛ) 

мак 25уч. 1 пар. 4 г.тр 55 поени минимум 

 
                 Здравствена струка - 50 ученици, 2 паралелкa 
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- фармацевтски техничар 
(соработка со ПЗУ Аптека „Про 
Виталис“, ПЗУ Аптека „Марк 
Фарм“, ПЗУ Аптека „ВН Хигија“) 

мак 25уч. 1 пар. 4 г.тр 70 поени минимум 

      
- фармацевтски техничар 
(соработка со ПЗУ Аптека 
Дрита Фарм, ПЗУ ЕДА Фарм, 
ПЗУ Аптека Беладона) 
 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр 70 поени минимум 

 
 
ЛИПКОВО 
 

42. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ИСМЕТ ЈАШАРИ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик според 
наставни планови и програми за: 

Гимназиско образование - 136 ученици, 4 паралелки, 60 поени минимум 
алб  136 уч.     4 пар.  

 
МАВРОВО И РОСТУШЕ 
 

43. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МАВРОВО – РОСТУШЕ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 68 ученици во 2 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 68 ученици, 2 паралелки, 60 поени минимум 
мак  68 уч.     2 пар. 

 
 

МАКЕДОНСКИ БРОД 
 

44. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 93 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 
               Гимназиско образование - 34 ученици, 1 паралелка,  60 поени минимум 

мак  34 уч.     1 пар.  
 

Машинска струка - 25 ученици, 1 паралелка 
- машински техничар 
*(соработка со ДПТУ АТС АММО 
Дооел Македонски Брод) 

мак 25 уч. 1 пар.   4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Угостителско - туристичка струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- хотелско-туристички техничар/ 
угостителски техничар за рурален 
туризам 
 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

      
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
 

45. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МИЛЕ ЈАНЕВСКИ – ЏИНГАР“ 
 

Во прва година ќе се запишат 127 ученици во 4 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
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Гимназиско образование - 34 ученици, 1 паралелка, 60 поени минимум 

мак  34 уч.     1 пар.  
 

Текстилно - кожарска струка - 34 ученици, 1 паралелка 
- техничар за изработка на облека/ 
техничар за дизајн на облека мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

-       
Геолошко - рударска и металуршка струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- геолошко - рударски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

      
Машинска струка – 25 ученици, 1 паралелка 

- машински техничар 
*(соработка со РУДНИК САСА 
ДООЕЛ М.Каменица)  

     мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
 
НЕГОТИНО 
 

46. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  
 

Во прва година ќе се запишат 288 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 102 ученици, 3 паралелки, 60 поени минимум  
мак  102 уч.     3 пар.  

 
Гимназиско образование – 34 ученици, 1 паралелкa, 60 поени минимум 
(македонско – француска билингвална паралелка) 

мак  34 уч.     1 пар.  
 
Електротехничка струка - 93 ученици, 3 паралелки 
 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

мак 34 уч.  1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар - енергетичар мак 34 уч.  1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 
*(соработка со  „ХБТ - Електроник“ 
Неготино                                                                 
„Алкито“ експорт -импорт ДООЕЛ 
Неготино                                                       
АД ТЕЦ Неготино                                                                                                  
„ АНГ Компани“ Неготино                                                                                
ДММ Дрекслмајер - мануфактуринг                                                        
„Технички институт Македонија 100“ 
Неготино                                     
„Корона Душко“ ДОО Неготино) 

мак 25 уч.  1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

 
Хемиско - технолошка струка, 59 ученици, 2 паралелки 
 

- прехранбен техничар 
*(соработка со  ТД „Вил и Наташа 
трејд“ ДОО Неготино                                                    
ТПТ „Шишкови“ извоз - увоз 
Неготино                                             
„Фрукта“ ДОО Неготино                                                                         
„Венец“ АД Неготино                                                                           
„Шугар арт“ ДООЕЛ Неготино                                                       

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
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„Киндом“ ДООЕЛ Неготино                                                                       
„Пивка 2002“ ДООЕЛ Неготино                                                                                          
„Росал“ ДС ДООЕЛ с.Долнени                                                                     
„Нутела Леон“ ДООЕЛ Неготино                                                       
„Бовин“ ДООЕЛ Неготино) 
 
- хемиски лабораториски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

      
 
ОХРИД 
 

47. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  
 

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 272 ученици, 8 паралелки, 60 поени минимум 
мак  272 уч.     8 пар. 

 
 

48. СРЕДНО ОПШТИНСКО СТРУЧНО УЧИЛИШТЕ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 127 ученици во 4 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Економско - правна и трговска струка - 93 ученици, 3 паралелки 
 

- економски техничар мак 34 уч. 1 пар.   4 г тр. 60 поени минимум 
- економски техничар 
*(соработка со„Евергрин Енерџи“ 
ДОО Охрид                                                                       
„АСП ПАК“ ДООЕЛ Охрид                                                                      
„Андрос“ ДОО Охрид                                                                         
„АНДРОС ФАРМ“ ДОО Охрид                                                                  
„Братство Инох“ ДОО Охрид                                                                               
ЈП „Билјанини извори“ Охрид) 
 

мак 25 уч. 1 пар.   4 г тр. 60 поени минимум 

- техничар за е-трговија и дигитален 
маркетинг 

мак 34 уч. 1 пар.   4 г тр. 60 поени минимум 

 
Здравствена струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- медицинска сестра 
 

мак 34 уч. 1 пар.   4 г тр. 70 поени минимум 

 
49. ОПШТИНСКИ ЕЛЕКТРО - МАШИНСКИ УЧИЛИШТЕН ЦЕНТАР „СВ. 
НАУМ ОХРИДСКИ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 277 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставните планови и програми за: 
 

Машинска струка – 84 ученици, 3 паралелки 
 

- машински техничар  / машински 
техничар за моторни возила 
*(соработка со  „Костал“ Охрид                                                                                         
„Братство Инох“ ДОО Охрид                                                              
„Митротек“ ДООЕЛ Охрид                                                                       
„Мегасеф“ Охрид                                                                                              
„ДАС Инженеринг“ Охрид                                                                              

 мак  25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
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„ГМК Технологија“ Охрид                                                                                                
„Сматекс МК“ ДООЕЛ Охрид                                                                   
„ Автосервис Номче“ Охрид                                                               
„Автосервис Марио“ Охрид                                                              
„Автосервис Бошер“ Охрид                                                                  
„Автосервис Игор“ Охрид                                                                  
„Автосервис Аце“ Лескоец                                                                    
„Автосервис Авто-Нет“ Охрид                                                               
„Автосервис Јоцо“ Охрид                                                                    
„Автосервис Златни зраци“ Охрид) 
 
- техничар за производно 
машинство / техничар за 
компјутерско управување  
*(соработка со „Костал“ Охрид                                                                                                                                                                                                           
ЛТХ Охрид                                                                                                      
„Магна“ Охрид                                                                               
„Братство Инох“ ДОО Охрид                                                 
„Митротек“ ДООЕЛ Охрид                                                                       
„Мегасеф“ Охрид                                                                                              
„ДАС Инженеринг“ Охрид                                                                              
„ГМК Технологија“ Охрид                                                                                                
„Сматекс МК“ ДООЕЛ Охрид) 

мак  25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55/45 поени минимум 

- заварувач/ конструкциски 
механичар 
 

     мак  34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Електротехничка струка - 143 ученици, 5 паралелки 
 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

мак 68 уч. 2 пар. 4 г тр. 55 поени минимум 

- електротехничар за електроника и 
телекомуникации 
*(соработка со ПАП Охрид                                                                                                       
„Јонгис“ Охрид                                                                                         
„Максипринт“ Охрид                                                                                 
„Алтрасат“ Охрид                                                                                          
„Инфобиро“ Охрид 

мак 25 уч. 1 пар.    4 г.тр. 50 поени минимум 

- електротехничар – енергетичар 
*(соработка со  
„Костал“ Охрид                                                                                               
ЕВН Охрид                                                                                                        
ДАС Инженеринг Охрид  

мак  25 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за индустриска 
мехатроника  
*(соработка со „Костал“ Охрид                                                                                                      
ОДВ Охрид                                                                                                       
ЛТХ Охрид                                                                                                     
„Магна“ Охрид) 

мак 25 уч. 1 пар.    4 г.тр. 55 поени минимум 

 
Лични услуги -  25 ученици, 1 паралелка  

 

- техничар за козметичка нега и 
убавина 
*(соработка со Козметички салон 
СПА „Изида“ Охрид                                            
Козметички салон „Силвија“ 
Охрид                                            
Студио „Арс Нова“ Охрид                                                                 
Фризерски салон „Лејла“ Охрид                                                     

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
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Фризерски салон „Младен“ Охрид                                                    
Фризерско студио „Естетик“ 
Охрид                                                
Фризерско студио „Аура стил“ 
Охрид                                               
Фризерско студио „Ателиер“ 
Охрид) 

 
Сообраќајна струка - 25 ученици, 1 паралелкa 
 

 

- техничар за патен сообраќај 
*(соработка со СВР Охрид                                                                                                  
„Костал“ Охрид                                                                                                      
АД „Галеб“ Охрид                                                                                              
ОДВ Охрид                                                                                                     
„Старс“ Охрид                                                                                           
Автомото друштво Охрид                                                                 
Автошкола „Блег“ Охрид) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр 55 поени минимум 

      

50. ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ - РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА 
СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА „ВАНЧО ПИТОШЕСКИ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 236 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за: 
 

Угостителско - туристичка струка - 168 ученици, 6 паралелки 
- хотелско - туристички техничар 
*(соработка со ХФР ТУРС ДООЕЛ, 
Охрид; 
 ВИС ПОЈ ДООЕЛ, Охрид,  
ЕЛИДА ДООЕЛ, Охрид 
 Хотел Инекс Горица, Охрид, 
 Ј & Ф Компани 2019 ДОО, Охрид, 
Туристичка агенција „Лале турс“ 
ДООЕЛ, Охрид,  
хотел Лихнидос сквеар - Охрид, 
хотел Тино Центар ДООЕЛ-Охрид, 
Хотел Монтенегрин - Охрид, ДООЕЛ 
Сити Палас Хотел – Охрид 
 Инфо Биро ДОО-Охрид, 
 Инекс Дрим – Струга) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- угостителски техничар за рурален   
туризам 
*(соработка со Градинар АД Охрид, 
Ресторан Мече Гор Мар 2013-
Охрид, ВИА ДОО - Ресторан ВИА 
ИГНАЦИЈА- ДООЕЛ ВЕКС-
Кутмичевица, Живинарска фарма 
ВАПИЛИЦА-Охрид,  
Ресторан МИНАМИ - Пепе Компани,  
Ресторан Јарец - Косел,  
Ресторан Чун - Лико Чун ДОООхрид,  

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- угостителски техничар/ техничар за 
настани и анимации 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- хотелско ресторански техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
- келнер  
*(соработка со компанија, Зеро Бет 
ДОЕЕЛ Охрид - Ресторан Лихнидос-
Охрид,  

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
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Инекс Дрим АД Струга,  
Марко 15 ДООЕЛ-Охрид,  
ТД Филип  
ДООЕЛ Охрид, 
 Тино Јуниор ДООЕЛ Охрид, Хотел 
Гранит ДООЕЛ-Охрид,  
Хотели Метропол АД Охрид, Хотел 
Чинго - Охрид, 
 2ЕР Хотелс ДОО - Охрид,  
Градска Плажа ДООЕЛ - Охрид, 
Динамика ДООЕЛ - Битола,  
Хотел Милениум Палас-Охрид,  
ДУТ Хотел Силекс ДООЕЛ Кратово,) 
 
- готвач/слаткар  
*(соработка со компанија, Зеро Бет 
ДОЕЕЛ Охрид - Ресторан Лихнидос-
Охрид,  
Инекс Дрим АД Струга,  
Марко 15 ДООЕЛ-Охрид,  
ТД Филип  
ДООЕЛ Охрид, 
 Тино Јуниор ДООЕЛ Охрид, Хотел 
Гранит ДООЕЛ-Охрид,  
Хотели Метропол АД Охрид, Хотел 
Чинго - Охрид, 
 2ЕР Хотелс ДОО - Охрид,  
Градска Плажа ДООЕЛ - Охрид, 
Динамика ДООЕЛ - Битола,  
Хотел Милениум Палас-Охрид,  
ДУТ Хотел Силекс ДООЕЛ 
Кратово,)) 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
 
 

      
  
Хемиско-технолошка струка - 68 ученици, 2 паралелки 

- пекар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
- месар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
  
ПРИЛЕП  
 

51. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА „МИРЧЕ АЦЕВ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик 
според наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 306 ученици, 9 паралелки, 60 поени минимум 
мак  306 уч.    9 пар.  

 
 

52. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 322 ученици во 10 паралелки со настава на македонски 
јазик според наставни планови и програми за: 
 

Здравствена струка – 136 ученици, 4 паралелки 
- медицинска сестра мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- фармацевтски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- физиотерапевтски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
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Текстилно - кожарска струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- техничар за изработка на облека 
/ техничар за моделирање на 
облека 
*(соработка со компании КОМФИ 
АНГЕЛ ДОО Прилеп, Конфекција 
КУЛИ ДОО Прилеп, ХАТРА 
ДООЕЛ Прилеп, Мартекс) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Лични услуги - 68 ученици, 2 паралелки 

- техничар за козметичка нега 
и убавина 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- фризер  мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Шумарско - дрвопреработувачка струка - 34 ученици, 1 паралелкa 

- техничар за обработка на дрво             мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
 

Геолошко - рударска и металуршка струка - 59 ученици, 2 паралелки 
- геолошко - рударски техничар      мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
- ракувач со рударски машини 
*(соработка со Фимар Балкан АД 
Скопје) 
 

     мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
53. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ОРДЕ ЧОПЕЛА“ 
 

 
Во прва година ќе се запишат 254 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик 

според наставни планови и програми за: 
 
Земјоделско-ветеринарна струка - 93 ученици, 3 паралелки 

-агротехничар / техничар за 
агроменаџмент  
*(соработка со Агроинвест Доо, 
Научен институт за тутун 
Прилеп) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 поени минимум  

- техничар по ветеринарна 
медицина 

мак 34 уч. 1 пар.   4 г.тр. 45 поени минимум  

- техничар за фитомедицина мак 34 уч. 1 пар.   4 г.тр. 45 поени минимум  
 
Градежно-геодетска струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- геодетски техничар/ 
градежен техничар/ 
архитектонски техничар 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Хемиско-технолошка струка - 59 ученици, 2 паралелки 

- прехранбен техничар 
*(соработка со Донија Дооел 
Прилеп, Млекара Мики 
Прилеп, Стара фурна Доо 
Прилеп)  

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за заштита на 
животната средина / хемиски 
лабораториски техничар 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Лични услуги - 34 ученици, 1 паралелка 

- техничар за очна оптика мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
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Здравствена струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- медицински лабораторискo-
санитарен техничар 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.    70 поени минимум 

 
54. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ „КУЗМАН 

ЈОСИФОВСКИ ПИТУ“ 
 
Недостасуваат меморандуми 
 

Во прва година ќе се запишат 161 ученици во 5 паралелки со настава на 
македонски јазик според наставните планови и програми за: 
 

Економско - правна и трговска струка – 161 ученици, 5 паралелки 
- економски техничар/бизнис 
администратор 

 мак 
 

      34 уч.  
 

1 пар. 
 

4 г.тр. 
 

60 поени минимум 
 

 

-економски техничар 
*(соработка со Електроточила 
Инжинеринг ДООЕЛ, 
МАРМАЈОЗ ДООЕЛ,ДООЕЛ 
РС БОБИ 99,)  

 мак 
 

     68 уч.  
 

2 пар. 
 

4 г.тр. 
 

60 поени минимум 
 

       
 

 
 

 
мак 

 
 25 уч.         

 
1 пар.                 

 

4 г.тр.       6 4 
 

60 поени минимум 
 

 

 
 60 поени минимум 

 

- техничар за е-трговија и 
дигитален маркетинг 

 мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- правен техничар  мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
- продавач - референт за 
продажни услуги / асистент 
деловен администратор   

 мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
 

55. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „РИСТЕ РИСТЕСКИ – РИЧКО“  
 

Во прва година ќе се запишат 322 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 

 
Машинска струка - 93 ученици, 3 паралелки 

- машински техничар за 
моторни возила / машинско -  
енергетски техничар 

мак       34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за производно 
машинство /машински техничар 
*(соработка со компанија ВИК 
ДООЕЛ Прилеп) 

  мак   25 уч. 1 пар.    4 г.тр. 55/45 поени минимум 

- автомеханичар / машински 
механичар 

мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 

      Електротехничка струка - 93 ученици, 3 паралелки 

- електротехничар за 
компјутерска техника и 
автоматика / електротехничар  за 
електроника и телекомуникации 

мак         34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55/50 поени минимум 

- техничар за индустриска 
мехатроника / електротехничар – 
енергетичар 
*(соработка со компанија 
ВИТАМИНКА АД Прилеп, 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55/45 поени минимум 
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ГЕНТЕРМ ДООЕЛ Прилеп,) 
- електричар / автоелектроничар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Сообраќајна струка  - 68 ученици, 2 паралелки 

- техничар за транспорт  и 
шпедиција / техничар за 
логистика во сообраќајот  

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- техничар за патен сообраќај мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 
 
Графичка струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- графички техничар/ графички 
уредник - дизајнер 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Спортска гимназија – 34 ученици, 1 паралелка 

  мак     34 уч.   1 пар.    4 г.тр.   50поени минимум 

 
 
 
 
 
ПРОБИШТИП 
 

56. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 211 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 

 
Гимназиско образование - 102 ученици, 3 паралелки, 60 поени минимум 
 
 Машинска струка – 25 ученици, 1 паралелка 

- машински  техничар / машинско -
енергетски  техничар / техничар за 
компјутерско управување 
*(соработка со ДПТ „БУЛМАК 2016“ 
ДООЕЛ,ТАБ МАК ДООЕЛ) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Геолошко - рударска и металуршка струка – 50 ученици, 2 паралелка  

- геолошко - рударски  техничар 
*(соработка со ДПТ „БУЛМАК 2016“ 
ДООЕЛ) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- ракувач со рударски машини 
*(соработка со ДПТ „БУЛМАК 2016“ 
ДООЕЛ) 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
 
Спортска гимназија – 34 ученици, 1 паралелка 

 мак     34 уч.   1 пар.    4 г.тр.    50поени минимум 

 
РАДОВИШ 
 

57. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КОСТА СУСИНОВ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 288 ученици во 9 паралелки (220 ученици во 7 паралелки со настава 
на македонски  јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава  на турски јазик) според наставни планови и 
програми за: 

 
  Гимназиско образование – 136 ученици, 4 паралелки, минимум 60 поени 

мак   102 уч.   3 пар.  
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тур     34 уч.    1 пар.  
 

Геолошко - рударска и металуршка струка - 25 ученици, 1 паралелка 
- геолошко рударски 
техничар/металуршки техничар 
*(соработка со БУЧИМ ДОО 
Радовиш, Боров ДОЛ ДООЕЛ) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

      
      Електротехничка струка -  68 ученици, 2 паралелки 

- електротехничар – енергетичар/ 
електротехничар за компјутерска техника и 
автоматика 

мак  34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45/55 поени минимум 

- електротехничар – енергетичар/ 
електротехничар за компјутерска техника и 
автоматика 

тур  34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45/55 поени минимум 

      
Машинска струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- машински техничар  мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
 

Градежно - геодетска струка - 25 ученици, 1 паралелка 
- градежен техничар мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

*(соработка со ДООЕЛ „МАЈСТОРСКИ“, 
ДПТУ „ЖИЦА-МОНТ КАПИТАЛ“ ДООЕЛ, 
ДОО „ГРАДБА - Т“, 
ДПТУ „ЕВТИМОВ“ увоз-извоз, 
ДООЕЛ „ВАЛАСКИ ГРАДБА“, 
ДГПТУ „НИКО-САН ГРАДБА“, 
„Техника“ ДООЕЛ, 
ДГТ „ТЕХНОИНЖИНЕРИНГ“, 
ДПУТ „АЛФА ИНЖИНЕРИНГ“ ДООЕЛ Скопје) 
 
 
РЕСЕН 

 
58. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЦАР САМОИЛ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 211 ученици во 7 паралелки (93 ученици во 3 паралелки со настава на 

македонски јазик, 59 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик и 59 ученици во 2 паралелки со 
настава на турски јазик) според наставни планови и програми за: 
 

 
Гимназиско образование – 136 ученици, 4 паралелки, 60 поени минимум 

мак    68 уч.   2 пар.  
алб    34 уч.   1 пар.  
тур     34 уч.   1 пар.  
 

Земјоделско-ветеринарна струка - 75 ученици, 3 паралелки 
 

- агротехничар / техничар за 
фитомедицина 
*(соработка со ДПТУ „ЈАБОЛЧЕЛО“ 
ДОО Скопје, подружница Ресен, 
ДПТУУ „РУМКО 91“ ДООЕЛ, 
ДТЗПУ „АГРОМОТО-ТРЕЈД“) 
 

мак      25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40/45 поени минимум 

- агротехничар / техничар за 
фитомедицина 
*(соработка со ДПТУ „ЈАБОЛЧЕЛО“ 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40/45 поени минимум 
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ДОО Скопје, подружница Ресен, 
ДПТУУ „РУМКО 91“ ДООЕЛ, 
ДТЗПУ „АГРОМОТО-ТРЕЈД“) 
 
- агротехничар / техничар за 
фитомедицина 
*(соработка со ДПТУ „ЈАБОЛЧЕЛО“ 
ДОО Скопје, подружница Ресен, 
ДПТУУ „РУМКО 91“ ДООЕЛ, 
ДТЗПУ „АГРОМОТО-ТРЕЈД“) 

тур 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40/45 поени минимум 

      

 
СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

59. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН“ 
 

Во прва година ќе се запишат 202 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставните планови и програми за: 
 
 

Гимназиско образование – 102 ученици, 3 паралелки, 60 поени минимум 
мак    102 уч.   3 пар.  

 
Земјоделско - ветеринарна струка - 50 ученици, 2 паралелки 

- агротехничар / техничар за 
агроменаџмент 
*(соработка со ДППМГ„АГРИА“ 
ДООЕЛ Велес,ДПУ „ОВЧЕПОЛКА“ 
Велес, 
ДЗСТУ„Поледелство Ерџелија“ 
Свети Николе 
ДВИЛПТУ „УНИ АГРО“ Велес) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 поени минимум 

 

- техничар за фитомедицина / 
техничар по ветеринарна 
медицина 
*(соработка со СЗД 
„ДППМГ„АГРИА“ ДООЕЛ Велес, 
ДПУ „ОВЧЕПОЛКА“ Велес, 
„МИК“ Свети Николе, 
Ветеринарна амбуланта 
„АНИМАЛВЕТ-КИМ“ Свети 
Николе, 
ТД „ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА“ 
Свети Николе, 
ДЗСТУ„Поледелство Ерџелија“ 
Свети Николе, 
ДВИЛПТУ „УНИ АГРО“ 
ВелесАвто сервис Петров“ Свети 
Николе 
ДПТУ „АВА СЕРВИС“ Свети 
Николе, 
ДПТУ „Лидер инжинеринг“ 
ДООЕЛ Свети Николе) 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Машинска струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- машински техничар за моторни 
возила 
*(соработка со СЗД „Авто сервис 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
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Петров“ Свети Николе 
ДПТУ „АВА СЕРВИС“ Свети 
Николе, 
ДПТУ Авто куќа Бацоц“ Свети 
Николе, 
ДТУ Авто сервис и дијагностика 
„Експерт“ Свети Николе, 
ДПТУ „Лидер инжинеринг“ 
ДООЕЛ Свети Николе) 
  

Хемиско – технолошка струка – 25 ученици, 1 паралелка 
- прехранбен техничар 
*(соработка со „ЛИОН“ Свети 
Николе, 
„МИК“ Свети Николе,) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
 
СКОПЈЕ 
 

60. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА  
    „РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ – КОРЧАГИН“ 
 

Во прва година ќе се запишат 263 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за гимназиско образование: 
 

Гимназиско образование - 238 ученици, 7 паралелки, 60 поени минимум 
Гимназиско образование –  25 ученици, 1 паралелкa, 60 поени минимум 
(македонско – француска билингвална паралелка) 
 
 
61. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА  
    „НИКОЛА КАРЕВ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за гимназиско образование: 
 

Гимназиско образование – 238 ученици, 7 паралелки, 60 поени минимум 
Гимназиско образование – 34 ученици, 1 паралелка, 60 поени минимум 
(паралелка во која се изучува италијански јазик со 6 часа неделен фонд) 

 
 

62. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА  
    „ЗЕФ ЉУШ МАРКУ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 544 ученици во 16 паралелки со настава на албански јазик според 

наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 544 ученици, 16 паралелки, 60 поени минимум 
 
 

63. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА  
„ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ 

 
Во прва година ќе се запишат 408 ученици во 12 паралелки (340 ученици во 10 паралелки со 

настава на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на турски јазик) според наставни 
планови и програми за гимназиско образование: 
 

Гимназиско образование - 374 ученици, 11 паралелки, 60 поени минимум 
мак   306 уч.  9 пар.  
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тур     68 уч.   2 пар. 
 
Гимназиско образование – 34 ученици, 1 паралелка, 60 поени минимум 

мак   34 уч.  1 пар 
(паралелка во која се изучува германски јазик со 6 часа неделен фонд) 

 
 
 

64. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА  
„ОРЦЕ НИКОЛОВ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 285 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за гимназиско образование: 
 

Гимназиско образование – 170 ученици, 5 паралелки, 60 поени минимум 
Гимназиско образование – 25 ученици, 1 паралелкa, 60 поени минимум 
(македонско – француска билингвална паралелка) 
Гимназиско образование – 90 ученици, 3 паралелки, 60 поени минимум 
(македонско – англиски билингвални паралелки) 

 
65. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „КОЧО РАЦИН“ 

 
Во прва година ќе се запишат 211 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 136 ученици, 4 паралелки, 60 поени минимум 
мак 136 уч.  4 пар. 

 
 
Текстилно - кожарска струка – 50 ученици, 2 паралелки 

- техничар за изработка на 

облека/техничар за дизајн на 

облека*(соработка со компанија 

ОКИТЕКС АД Скопје, ТЕКСТИЛ 

СОЛУШНС ДОО Скопје, АЛ 

АПАРЕЛ) 

       мак 25 уч. 1 пар.       4 г.тр. 45 поени минимум 

- конфекционер  
*(соработка со компанија 
ОКИТЕКС АД Скопје) 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

      

Економско - правна и трговска струка – 25 ученици, 1 паралелкa 
- економски техничар 
*(соработка со ОФИС ПЛУС 
ДООЕЛ Скопје, ДАНИВЕЛ 
КОНСАЛТИНГ ДОО 
Скопје,ЕКОВИС Аудит 
Македонија) 

            мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 
 

66. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА 
    „ПАНЧЕ АРСОВСКИ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за гимназиско образование: 
 

Гимназиско образование - 136 ученици, 4 паралелки, 60 поени минимум 
Гимназиско образование –  34 ученици, 1 паралелкa, 60 поени минимум 
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(македонско – англиска билингвална паралелка) 
 
 
67. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 218 ученици во 8 паралелки (109 ученици во 4 паралелки со настава 

на македонски јазик и 109 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик) според наставни планови и 
програми за: 
 
 Гимназиско образование - 34 ученици, 1 паралелка, 60 поени минимум 
  мак   34 уч.  1 пар. 

         (паралелка во која се изучува германски јазик со 6 часа неделен фонд) 
 

      Гимназиско образование - 34 ученици, 1 паралелка, 60 поени минимум 
  алб   34 уч. 1 пар. 

       (паралелка во која се изучува германски јазик со 6 часа неделен фонд) 
 
Земјоделско - ветеринарна струка - 204 ученици, 6 паралелки 

- техничар за ветеринарна 
медицина 
*(соработка со Ј.У. Золошка 
Градина, ДПУ ВЕТ ТИМ 
ДООЕЛ,В.А Анимал Рисорс 
Нетворк, ЈО-КА ВЕТ ДОО 

мак 25 уч.  1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за ветеринарна 
медицина 
*(соработка со Ј.У. Золошка 
Градина,ДПУ ВЕТ ТИМ ДООЕЛ, 
В.А Анимал Рисорс Нетворк, ЈО-
КА ВЕТ ДОО 

алб 25 уч.  1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- агротехничар 
*(соработка со Ј.У. Золошка 
Градина,ДППУ ФОЈА КО 
ДООЕЛ,ТД ФЛОРА-Компани,ИЗ 
КИТКА 

мак 25 уч.  1 пар. 4 г.тр. 40 поени минимум 

-агротехничар 
*(соработка со Ј.У. Золошка 
Градина, ДППУ ФОЈА КО ДООЕЛ, 
ТД ФЛОРА-Компани, ИЗ КИТКА 

алб 25 уч.  1 пар. 4 г.тр. 40 поени минимум 

- техничар за фитомедицина / 
техничар за агроменаџмент ТД 
ФЛОРА-Компани, ИЗ КИТКА 
*(соработка со Ј.У. Золошка 
Градина, ДППУ ФОЈА КО ДООЕЛ 

мак 25 уч.  1 пар. 4 г.тр. 45/40 
 поени минимум 

- техничар за фитомедицина / 
техничар за агроменаџмент 
*(соработка со Ј.У. Золошка 
Градина, ДППУ ФОЈА КО ДООЕЛ, 
ТД ФЛОРА-Компани, ИЗ КИТКА 

алб 25 уч.  1 пар. 4 г.тр. 45/40 поени минимум 

        
        

68. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 347 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 

 
 
Гимназиско образование - 204 ученици, 6 паралелки, 60 поени минимум 
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 мак 204 уч. 6 пар.   

Гимназиско образование – 34 ученици, 1 паралелка, 60 поени минимум 
мак 34 уч. 1 пар. 

(паралелка во која се изучува германски јазик со 6 часа неделен фонд) 
 

 
Шумарско - дрвопреработувачка струка – 109 ученици, 4 паралелки 

- техничар за мебел и ентериер 
*(соработка со компанија 
МЕРИЈАН АС ДООЕЛ Скопје, 
КУЗЕ ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје, 
АРХИКОН Дизајн ДОО, ЈУ 
Зоолошка градина 
Скопје,Универзал Дизајн 
ДООЕЛ,ПРО-ДИЗАЈН ДОО, 
ЕВРО МЕБЕЛ ТОДОР 
ДООЕЛ,АС – ЛЕС ДИЗАЈН) 

мак 50 уч. 2 пар.    4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за пејзажен дизајн 
*(соработка со ГРИН ВОРЛД 
3М ДООЕЛ Скопје, ЈП 
Национални шуми Скопје, ЈУ 
Зоолошка градина Скопје, ЈП 
Паркови и зеленило Скопје, 
ИНДООР ГАРДЕН ДООЕЛ) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- столар  мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
 
 
69. СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ  

„Д-р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 646 ученици во 19 паралелки (408 ученици во 12 паралелки со 
настава на македонски јазик и 238 ученици во 7 паралелки со настава на албански јазик) според наставни 
планови и програми за: 
 

Здравствена струка - 646 ученици, 19 паралелки 
- медицинска сестра мак 170 уч. 5 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- медицинска сестра алб 102 уч. 3 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- забен техничар мак  68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- забен техничар алб  34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- фармацевтски техничар мак  68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- фармацевтски техничар алб  34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- медицински лабораториско-
сантитарен техничар 

мак  68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- физиотерапевтски техничар мак  34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- физиотерапевтски техничар 
алб 

 
 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- гинеколошко – акушерска 
сестра 

алб 
 

34 уч. 1 пар. 4 г.тр 70 поени минимум 

        

 
 

       

        
 

70.СРЕДНО ЕКОНОМСКО-ПРАВНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ  
    „ВАСИЛ АНТЕВСКИ ДРЕН“ 

 
Во прва година ќе се запишат 476 ученици во 14 паралелки со настава на македонски јазик според 
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наставни планови и програми за: 
 

Економско- правна и трговска струка - 476 ученици, 14 паралелки 
- економски техничар мак 204 уч. 6 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- правен техничар мак 204 уч. 6 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- техничар за е-трговија и 
дигитален маркетинг 

мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 
 

71. СРЕДНО ЕКОНОМСКО И ПРАВНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „АРСЕНИ 
ЈОВКОВ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 544 ученици во 16 паралелки (272 ученици во 8 паралелки на настава 

на македонски јазик и 272 ученици во 8 паралелки на настава на албански јазик) според наставни планови и 
програми за: 
 

Економско - правна и трговска струка - 535 ученици, 16 паралелки 
- економски техничар мак 136 уч. 4 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
- економски техничар алб 136 уч. 4 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
- бизнис администратор мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- бизнис администратор алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- правен техничар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- правен техничар алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 
 

72. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ЦВЕТАН ДИМОВ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 408 ученици во 12 паралелки (340 ученици во 10 паралелки со 
настава на албански јазик и 68 ученици во 2 паралелка на турски јазик) според наставни планови и 
програми за: 
 

Економско - правна и трговска струка - 238 ученици, 7 паралелки 
      
- економски техничар алб 68 уч. 2 пар.  4 г.тр.  60 поени минимум 
- економски техничар тур 34 уч. 1 пар.  4 г.тр.  60 поени минимум 
- бизнис администратор алб 34 уч.      1 пар.        4 г.тр.      60 поени минимум 
- правен техничар алб 34 уч.      1 пар.        4 г.тр   60 поени минимум 
- продавач - референт за  
продажни услуги  

алб 68 уч. 2 пар.  3 г.тр.  30 поени минимум 

 
Здравствена струка - 170 ученици, 5 паралелки 

- медицинска сестра алб 68 уч. 2 пар.    4 г.тр. 70 поени минимум 
- забен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- фармацевтски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- медицинска сестра тур 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 70 поени минимум 

 
 
 
73. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ЛАЗАР ТАНЕВ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 340 ученици во 10 паралелки (272 ученици во 8 паралелки со настава 

на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик) според наставни планови и 
програми за: 
 

Угостителско-туристичка струка - 306 ученици, 9 паралелки 
- хотелско-туристички техничар мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 поени минимум 
(македонско – француска билингвална паралелка ) 
- хотелско-туристички техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
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- угостителски техничар / хотелско 
ресторантски техничар 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за настани и анимации мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- готвач  мак 102 уч 3 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
- келнер / слаткар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
- келнер / слаткар алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Хемиско-технолошка струка – 34 ученици, 1 паралелка 

- пекар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
 

74. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „МАРИЈА КИРИ СКЛОДОВСКА“ 
 

Во прва година ќе се запишат 544 ученици во 16 паралелки (340 ученици во 10 паралелки со 
настава на македонски јазик и 204 ученици во 6 паралелки со настава на албански јазик) според наставните 
планови и програми за: 

 
 
Хемиско - технолошка струка – 204 ученици,  6 паралелки 

-хемиски лабораториски техничар мак 68 уч. 2 пар.    4 г.тр. 45 поени минимум 
-хемиски лабораториски техничар алб 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 поени минимум 
-техничар за козметички и 
хемиски производи 

мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 поени минимум 

-техничар за козметички и 
хемиски производи 

алб 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 поени минимум 

-техничар за заштита на 
животната средина 

мак 34 уч. 1 пар.  4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Лични услуги - 102 ученици, 3 паралелки 

- техничар за очна оптика мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
- техничар за очна оптика алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 
Здравствена струка - 238 ученици, 7 паралелки 

- фармацевтски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- медицински лабораториско-
санитарен техничар 

мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- медицински лабораториско-
санитарен техничар 

алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- болничар-негувател  мак 34 уч. 1 пар.   3 г.тр. 30 поени минимум 

- болничар-негувател алб 34 уч. 1 пар.   3 г.тр. 30 поени минимум 

 
 

75. СРЕДНО ГРАДЕЖНО ГИМНАЗИСКО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ   „ЗДРАВКО 
ЦВЕТКОВСКИ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 610 ученици во 19 паралелки (390 ученици во 12 паралелки со 

настава на македонски јазик и 220 ученици во 7 паралелки со настава на албански јазик) според наставни 
планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 136 ученици, 4 паралелки, 60 поени минимум 
   мак    136 уч.    4 пар. 

 
Градежно-геодетска струка - 474 ученици, 15 паралелки 

- архитектонски техничар мак 68 уч. 2 пар.      4 г.тр. 45 поени минимум 
- архитектонски техничар алб 68 уч. 2 пар.     4 г.тр. 45 поени минимум 
- градежен техничар 
*(соработка со СППТУ МАКАУС 
ДООЕЛ,ПМГ КОНСТРУКТИОН 
ДООЕЛ, АИНОВУМ Скопје, ГД 
ГРАНИТ 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
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- градежен техничар 
*(соработка со СППТУ МАКАУС 
ДООЕЛ,ПМГ КОНСТРУКТИОН 
ДООЕЛ, АИНОВУМ Скопје,ГД 
ГРАНИТ 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- геодетски техничар 
*(соработка со Агенција за 
катастар, 

мак 25 уч. 1 пар.      4 г.тр. 45 поени минимум 

- геодетски техничар 
*(соработка со Агенција за 
катастар, 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар дизајнер за внатрешна 
архитектура 

   мак 68 уч. 2 пар.  4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар дизајнер за внатрешна 
архитектура 

   алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- монтер за сува градба     мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
- монтер за сува градба     алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

- поставувач на подови и плочки     мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

- поставувач на подови и плочки 
 

    алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
 

76. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „8 СЕПТЕМВРИ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 218 ученици во 8 паралелки (109 ученици во 4 паралелки со настава 
на македонски јазик и 109 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик) според наставни планови и 
програми за: 

 
Машинска струка – 168 ученици, 6 паралелки 

- машински техничар / техничар за 
компјутерско управување 
*(соработка со компании МАКСТИЛ 
АД Скопје, КЕНТАУР ИМПЕКС 
ДООЕЛ Скопје, АРИЉЕМЕТАЛ ДОО 
Скопје, ТЕ-ТЕ ПЛАСТ ДООЕЛ Скопје, 
РАДЕ КОНЧАР ТЕП ДООЕЛ Скопје,) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- машински техничар / техничар за 
компјутерско управување 
*(соработка со компании МАКСТИЛ 
СД Скопје КЕНТАУР ИМПЕКС ДООЕЛ 
Скопје, АРИЉЕМЕТАЛ ДОО Скопје, 
ТЕ-ТЕ ПЛАСТ ДООЕЛ Скопје, РАДЕ 
КОНЧАР ТЕП ДООЕЛ Скопје,) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- машинско енергетски техничар / 
машински техничар за моторни 
возила 
*(соработка со компанија МАК-ДИЗЕЛ 
ДООЕЛ Скопје) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- машинско енергетски техничар / 
машински техничар за моторни 
возила 
*(соработка со компанија МАК-ДИЗЕЛ 
ДООЕЛ Скопје)) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- заварувач/ обработувач на метал/ 
инсталатер на цевкини водови/ 
инсталатер за греење и 
климатизација  

мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

- заварувач/ обработувач на метал/ 
инсталатер на цевкини водови/ 

алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
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инсталатер за греење и 
климатизација 
 

Геолошко - рударска и металуршка струка - 50 ученици, 2 паралелки  
- металуршки техничар 
*(соработка со компанија МАКСТИЛ 
АД Скопје) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- металуршки техничар 
*(соработка со компанија МАКСТИЛ 
АД Скопје) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
 

77. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 458 ученици во 14 паралелки (322 ученици во 10 паралелки со 
настава на македонски јазик и 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик) според наставни 
планови и програми за: 
 

Сообраќајна струка - 161 ученици, 5 паралелки 
- техничар за транспорт и 
шпедиција 

мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- техничар за транспорт и 
шпедиција 

алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- техничар за железнички сообраќај 
*(соработка со ЈП МЖ 
Инфраструктура Скопје) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 поени минимум 

 
Електротехничка струка - 204 ученици, 6 паралелки 

- електротехничар за електроника и 
телекомуникации 

мак 102 уч. 3 пар. 4 г.тр.  50 поени минимум 

- електротехничар за електроника и 
телекомуникации 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.  50 поени минимум 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

мак 34 уч. 1 пар. 4  г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

алб 34 уч. 1 пар. 4  г.тр. 55 поени минимум 

 
Машинска струка - 93 ученици, 3 паралелки 

- машинско - енергетски техничар/ 
техничар за производно машинство 
*(соработка со Делегација на 
Германско стопанство АХК) 

    мак 
 
 

25 уч. 
 
 

1 пар 
 
 

4 г.тр. 
 
 

45 / 55 поени минимум 
 
 

- машинско - енергетски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
- инсталатер за греење  
и климатизација мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимун поени 

 
 

78. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“   
 

Во прва година ќе се запишат 352 ученик во 13 паралелки (209 ученици во 8 паралелки со настава 
на македонски јазик, 109 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка 
на турски јазик) според наставни планови и програми за: 

 
Лични услуги - 243 ученици, 9 паралелки 

-  техничар за козметичка нега и 
убавина 
*(соработка соСтудио за 
козметика и масажа СЕНС 
,Студио за убавина ,,Лејди С,, 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
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,Виридина ДООЕЛ ,Ана-Гер 
88,,ДООЕЛ-,,Сенсе 88,, ,Студио 
Дабл Дути Д Бјути ,Афродита С  
,Мисс Софија,Козметичко студио 
П.М.Лејдис ,Сена-БЕА,Тропик 
Белица ДООЕЛ,Занаетчија 
Козметички салон Мелиса  
,Т.П.Темов ,Жанета Естетик 
ДООЕЛ ,КА-ИЛ ДООЕЛ 
,Козметички салон ШАРМ 
- техничар за козметичка нега и 
убавина 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- фризер  
*(соработка соЊУ ЛАЈН 2015 
ДООЕЛ ,Фризерско студио СИЛК 
ГЛ Козметик Компани ,Бјути 
студио Влахович ,Фризерско 
Занаетчиско студио К ,Христина-
Марко-Гламур ДООЕЛ ,Фризерско 
-козметичко студио ,,Драгица,, 
,Фризерско -козметичко студио 
ВОИС,Студио Кул Кат  ,Блу Блек 
ДООЕЛ  ,ДУ КА-ЕЛ Катерина ДОО 
,ДТУ Студио  Фешн ДООЕЛ 
Фризерско -козметичко студио  
Диенси, Ултра Лоок Д, Бубе 
студио ИН ДООЕЛ,Студио 
Инфинито  ДОО,Фризерски салон 
ПЈУР,Студио  Фросе ЕСОРФ 
,Фризер Скопје ДООЕЛ,Ивана 
Кала, Фризерско студио  ИВ  
,Ексајт ДООЕЛ, Хеар Енд Мејкап 
ДИ Тим ДООЕЛ,Фризерски салон 
ХИТ 501,Фризерски салон ,,Плус –
Икс,, ,Лиска ДВ ДООЕЛ 
Фризерско -козметичко студио  
ПИН-АП ,Фризерско студио  АРТ   
Фризерско студио  Нена      

мак 75 уч. 3 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

- фризер  
*(соработка соМодерн 
АртДизајн,Берберница ОКИ,  
Берберница Маме-Муки, 
Фризерски салон ,,Фис Арт,, 
Бербер Шоп, Хеирстил Руфи,  
Студио Анела стаел 

алб 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

- фризер  тур 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
- естетичар за нега на раце и нозе 
*(соработка соСтудио за 
козметика и масажа СЕНС 
,Студио за убавина ,,Лејди С,, 
,Виридина ДООЕЛ ,Ана-Гер 
88,,ДООЕЛ-,,Сенсе 88,, ,Студио 
Дабл Дути Д Бјути ,Афродита С  
,Мисс Софија,Козметичко студио 
П.М.Лејдис ,Сена-БЕА,Тропик 
Белица ДООЕЛ,Занаетчија 
Козметички салон Мелиса  
,Т.П.Темов ,Жанета Естетик 
ДООЕЛ ,КА-ИЛ ДООЕЛ 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
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,Козметички салон ШАРМ, Студио 
Калисто) 
- естетичар за нега на раце и нозе 
*(соработка со Студио АУРА 
Шпреса Нафи Селими , Мери МД 
Козметичко студио ,Природна 
Козметика МАШОВИЌ 

алб 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Графичка струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- графички уредник- дизајнер 
*(соработка со Страдун 
ДООЕЛ,Скопје, Либра, 
Скопје,ДПТУ Бранко Гапо ДООЕЛ  
Скопје 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Хемиско - технолошка струка - 75 ученици, 3 паралелки 

- прехранбен техничар / техничар 
за козметички и хемиски 
производи 
*(соработка со компанија 
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ, Компанија 
Атанасовски ДОО ,  ТДПТУ Римес 
МС Гроуп ,ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ 
, Карниса ДООЕЛ ,  ДПТУ Трули 
Ноел НМ ДООЕЛ, Месара Гурман 
Мес ДОО,  Пекара Ваташа , 
Месара Карнес БНФМ ДООЕЛ) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- прехранбен техничар / техничар 
за заштита на животната средина 
*(соработка со компании  СБВ 
Компани Бекир ДООЕЛ,   ДТУ 
Интер Мол Центер ДООЕЛ, Џеза 
ДООЕЛ,  ДПТУ ПИТЕ ДОО) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- месопреработувач  
*(соработка со компанија 
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ, Компанија 
Атанасовски ДОО ,  ТДПТУ Римес 
МС Гроуп ,ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ 
, Карниса ДООЕЛ ,  ДПТУ Трули 
Ноел НМ ДООЕЛ, Месара Гурман 
Мес ДОО,  Пекара Ваташа , 
Месара Карнес БНФМ ДООЕЛ) 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

        

 
79. АВТОСООБРАЌАЕН УЧИЛИШТЕН ЦЕНТАР  
     „БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Во прва година ќе се запишат 399 ученик во 12 паралелки (229 ученици во 7 паралелки со настава 
на македонски јазик и 170 ученик во 5 паралелки со настава на албански јазик) според наставни планови и 
програми за: 
 

Сообраќајна струка - 136 ученици, 4 паралелки 
- техничар за патен сообраќај мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 
- техничар за патен сообраќај алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 
- техничар за транспорт и 
шпедиција  

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- техничар за транспорт и 
шпедиција 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
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Машинска струка - 229 ученици, 7 паралелки 
- машински техничар за моторни 
возила 

мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- машински техничар за моторни 
возила 

алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- автомеханичар  мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

- каросериски механичар  алб 34 уч. 1 пар.  3 г.тр. 30 поени минимум 

- монтер на мотори и моторни 
возила  
*(соработка со ВАН ХООЛ 
Македонија ДООЕЛ Скопје) 

 мак  25 уч. 1 пар.  3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Електротехничка струка – 34 ученици, 1 паралелка 

- автоелектроничар 
 

мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

80. СРЕДНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 
     „МИХАЈЛО ПУПИН“ 
 

Во прва година ќе се запишат 424 ученици во 13 паралелки (356 ученици во 11 паралелки со 
настава на македонски јазик, 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 
паралелка на турски јазик) според наставни планови и програми за: 
 

Електротехничка струка – 424 ученици, 13 паралелки 
- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

мак 136 уч. 4 пар. 4  г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

алб 34 уч. 1 пар. 4  г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

тур 34 уч. 1 пар. 4  г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар за електроника и    
телекомуникации 

мак 68 уч. 2 пар. 4  г.тр. 50 минумум поени 

- електротехничар – енергетичар 
 

мак 68 уч. 2 пар. 4  г.тр. 45 поени минимум 

- електричар – електромонтер на 
електроенергетски мрежи 
*(соработка со компании  ЕВН 
МАКЕДОНИЈА АД Скопје, МАКСТИЛ 
АД Скопје, Цементарница УСЈЕ АД, 
Арчелормитал АД Скопје, РАДЕ 
КОНЧАР ТЕП ДООЕЛ Скопје, 
Виталиа НИКОЛА,Либерти 
АД,МАСАК СОЛУТИОН ДОО, 
ПРИМЕПОИНТ ДОО) 
 

мак 50 уч. 2 пар. 3   г.тр. 30 поени минимум 

- електромеханичар 
 

мак 34 уч. 1 пар. 3   г.тр. 30 поени минимум 

 
 
81. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ШАИП ЈУСУФ“   

 
Во прва година ќе се запишат 195 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за: 
 

Градежно-геодетска струка - 34 ученици, 1 паралелка 
- градежен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Лични услуги – 34 ученици,  1 паралелка 

- фризер  мак 34 уч. 1 пар.   3 г.тр. 30 поени минимум 
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Економско - правна и трговска струка - 59 ученици, 2 паралелки 
- бизнис администратор мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
- продавач - референт за 
продажни услуги 
*(соработка со ДПТУ ДООЕЛ 
Жито) 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Здравствена струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- медицинска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.     70 поени минимум 
 

Угостителско-туристичка струка - 34 ученици, 1 паралелка 
- келнер  мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
       

 
 
82 . СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „САРАЈ“   

 
Во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки со настава на албански јазик според 

наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 102 ученици, 3 паралелки, 60 поени минимум  
 
Економско - правна и трговска струка - 68 ученици, 2 паралелки 

- економски техничар   алб 34 уч. 1 пар.  4 г.тр.   60 поени минимум 

- бизнис администратор алб 34 уч. 1 пар.  4 г.тр. 60 поени минимум 

 
 

     

Здравствена струка  - 34 ученици, 1 паралелка 

- медицинска сестра алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

 
 
83. ДРЖАВЕН МУЗИЧКО-БАЛЕТСКИ УЧИЛИШTЕН ЦЕНТАР  
    „ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ - ЛУЈ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки (136 ученици во 4 паралелки со настава 

на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански јазик) според наставни планови и 
програми за: 
 
Уметничко образование – насока музичка уметност и балетска уметност - 170 ученици, 5 паралелки 
 - музичар изведувач, музичар 
теоретичар 

мак 102 уч. 3 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 - музичар изведувач, музичар 
теоретичар/ балетски играч 
(класичен, модерен) / традициски 
играч - пејач 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60/50 поени минимум 

- балетски играч (класичен, модерен) 
/ традициски играч - пејач 

   мак 34 уч. 1 пар.   4 г.тр. 50 поени минимум 

 
 

84. ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ  
    „ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 102 ученици во 3 паралелки (68 ученици во 2 паралелки со настава на 

македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански јазик) според наставните планови и 
програми за: 
 
Уметничко образование – ликовна уметност и дизајн - 102 ученици, 3 паралелки 
 
- сликарски дизајнер мак 12 уч. 4 г.тр. 45 поени минимум 
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- мултимедиски дизајнер мак 12 уч. 4 г.тр. 45 поени минимум 
- вајарски дизајнер мак  6 уч. 4 г.тр. 45 поени минимум 
- дизајнер за керамика мак  5 уч. 4 г.тр. 45 поениминимум 
- графички дизајнер мак 11 уч. 4 г.тр. 45 поени минимум 
- дизајнер за текстил и облека мак 11 уч. 4 г.тр. 45 поени минимум 
- дизајнер за ентериер, мебел и 
индустриски производи мак 11 уч. 4 г.тр. 45 поени минимум 
- дизајнер за керамика алб 12 уч. 4 г.тр. 45 поени минимум 
- дизајнер за ентериер, мебел и 
индустриски производи алб 11 уч. 4 г.тр. 45 поени минимум 
- дизајнер за текстил и облека алб 11 уч. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
 

 
 
85. ДРЖАВНО УЧИЛИШТЕ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА  
    „МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО“ 

 
Во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки (136 ученици во 4 паралелки со настава 

на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик) според наставни планови и 
програми за: 
 

Спортска гимназија – 204 ученици, 6 паралелки, 50 поени минимум 
 

мак 136 уч. 4 пар. 4 г.тр. 50 поени минимум 

алб   68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 50 поени минимум 
 
 

 
86. ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ -  СПОРТСКА АКАДЕМИЈА  

 
Во прва година во Спортската академија можат да се запишат ученици според наставните планови 

и програми за гимназиско образование, во согласност со  посебните критериуми за проверка на 
способностите за спортски вештини за соодветниот спорт:  
 - фудбал,  

- ракомет,  
- кошарка и  
- тенис.   
 
 

87. МАТЕМАТИЧКО - ИНФОРМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА 
 

Во прва година ќе се запишат 68 ученици во 2 паралелки (34 ученици во 1 паралелка со настава на 
македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански јазик) според наставни планови и 
програми за: 

 
Гимназиско образование – 68 ученици, 2 паралелки, 60 поени минимум 

мак     34 уч.     1 пар.  
алб     34 уч.     1 пар. 

 
 

88. ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  „ПАРТЕНИЈА 
ЗОГРАФСКИ“ 

 
Во прва година во четиригодишното стручно образование со времетраење од пет години според 

адаптирани наставни планови и програми можат да се запишат ученици со посебни образовни потреби 
(оштетен слух), во следните струки и образовни профили: 
 

Текстилно - кожарска струка 
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          - техничар за изработка на облека 
 

Машинска струка 
        - машински техничар 

 
Во прва година во тригодишното стручно образование со времетраење од четири години според 

адаптирани наставни планови и програми можат да се запишат ученици со посебни образовни потреби 
(оштетен слух), во следните струки и образовни профили: 
 

Текстилно - кожарска струка 
          -   конфекционер 

 
Машинска струка 

-  бравар-заварувач  
-  обработувач на метал  
-  автолимар  

 
Исто така, во прва година во работно оспособување со времетраење до две години според 

адаптирани наставни планови и програми можат да се запишат ученици кои не можат да ги следат 
горенаведените наставни планови и програми за тригодишно стручно образование во следните струки: 
 

Текстилно – кожарска струка 
Машинска струка 
 
 
 
89. ДРЖАВНО УЧИЛИШТЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА 
      И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ 

 
Во прва година во четиригодишното стручно образование може да се запишат ученици со посебни 

образовни потреби (оштетен вид) во следните струки и образовни профили: 
 

Здравствена струка 
  - физиотерапевтски техничар 

 
Во прва година во тригодишното стручно образование може да се запишат ученици со посебни 

образовни потреби (оштетен вид) во следните струки и образовни профили: 
 

Графичка струка 
  - книгоповрзувач – картонажер 
 
Сообраќајна струка 
  - манипулант на телефонска централа 

 
Здравствена струка 
  - терапевт - масер 

 
Исто така, во прва година за работно оспособување со времетраење до две години, според 

адаптирани наставни планови и програми, можат да се запишат ученици кои не можат да ги следат 
горенаведените наставни планови и програми за тригодишно 
стручно образование во графичката струка. 

 
 
90. ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И 

ОБРАЗОВАНИЕ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“  
 

Во прва година во двегодишното стручно образование со времетраење од три години според 
адаптирани наставни планови и програми можат да се запишат ученици со посебни образовни потреби 
(интелектуална попреченост во психофизичкиот развиток), во следните струки и образовни профили: 



51 

 

 
Графичка струка 
  - помошник  картонажер  и книгоповрзувач 
  - послужувач на графички машини 
 
Машинска струка 
  - помошник бравар-лимар 
  - помошник автомеханичар 
 
Текстилно - кожарска струка 
  - помошник конфекционер 
 
Електротехничка струка 
  - помошник електромеханичар 
 
Градежно - геодетска струка 
  - помошник молеро - лакер 
 
Угостителско - туристичка   струка 
  - помошник готвач 
  - помошник слаткар 

Исто така, во прва година за работно оспособување со времетраење до две години  според 
адаптирани наставни планови и програми можат да се запишат  ученици кои не можат да ги следат 
горенаведените наставни планови и програми за тригодишно стручно образование во следните струки: 

Машинска струка  
Текстилно - кожарска  струка  
Графичка струка 

 

 

СТРУГА 
 

91. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА 
     „Д-Р ИБРАХИМ ТЕМО“ 

 
Во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки (102 ученици во 3 паралелки со настава 

на македонски јазик, 170 ученици во 5 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка 
на турски јазик) според наставни планови и програми за: 

 
Гимназиско образование –  306 ученици, 9 паралелки, 60 поени минимум 

мак     102 уч.     3 пар.  
алб     170 уч.     5 пар. 
тур        34 уч.     1 пар. 

 
 

92. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НИКО НЕСТОР“ 
 

Во прва година ќе се запишат 560 ученици во 17 паралелки (263 ученици во 8 паралелки со настава 
на македонски јазик и 297 ученици во 9 паралелки со настава на албански јазик) според наставни планови и 
програми за: 

 
Градежно - геодетска струка - 136 ученици, 4 паралелки 

- архитектонски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- архитектонски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- геодетски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- геодетски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
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Електротехничка струка - 68 ученици, 2 паралелки 
 - електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

 

Текстилно - кожарска струка - 68 ученици, 2 паралелки 

- техничар за изработка на 
облека 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за изработка на 
облека 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Хемиско-технолошка струка - 118 ученици, 4 паралелки 

- хемиски лабораториски 
техничар 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- хемиски лабораториски 
техничар 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- прехранбен техничар 
*(соработка со ТП„Арт 2019“-
Струга; ДООЕЛ „Дрезда 1981“-
Струга;ДООЕЛ „ВИНАРИЈА“-
Охрид ; ДООЕЛ „Агро Сингнас“-
с.Велешта; ДООЕЛ„Дрезда“-
Струга) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- прехранбен техничар 
*(соработка со ТП„Арт 2019“-
Струга; ДООЕЛ „Дрезда 1981“-
Струга;ДООЕЛ „ВИНАРИЈА“-
Охрид ; ДООЕЛ „Агро Сингнас“-
с.Велешта; ДООЕЛ„Дрезда“-
Струга) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Економско, правна и трговска  струка - 68 ученици, 2 паралелки 

- економски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- економски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 
Здравствена струка  - 68 ученици, 2 паралелки 

- медицинска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- медицинска сестра алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

 
Угостителско - туристичка струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- готвач  алб  34 уч. 1 пар. 3 г.тр.     30 поени минимум 

 

СТРУМИЦА 
 

93. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 365 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 238 ученици, 7 паралелки, 60 поени минимум  
 
Економско - правна и трговска струка - 127 ученици, 4 паралелки 

- економски техничар мак 102 уч. 3 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- техничар за е-трговија и мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
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дигитален мркетинг 
*(соработка со ДУТП„СЕВЕН 
МАРКЕТИНГ“ ДООЕЛ Струмица, 
„Колид Фудс“ Дооел , 
ДПТУ„ЦЕНТУРИ“ ДОО 
Струмица, ДУТП (ЕОН ЕДЕН 
ЛТД ДООЕЛ Струмица), ДПИУТ 
Серафимов груп Дооел 
Струмица) 

 

 
94. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ СО УЧЕНИЧКИ ДОМ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 354 ученици во 12 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за: 
 

 
Земјоделско - ветеринарна струка - 143 ученици, 5 паралелки  

- агротехничар 
*(соработка со ДПТУ„ГРАДИНА-
ЦВЕТ“ ДОО Василево, 
ДПТУ„РИМА-КОМЕРЦ“ ДООЕЛ 
Струмица, 
ДПУТ„ГЕОТЕРМИКА-ДРС“ 
Босилово) 

мак 25 уч. 1 пар.    4 г.тр. 40 поени минимум 

- техничар за фитомедицина мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
- техничар за агроменаџмент 
*(соработка со ДПТУ„Агро-
Комерц 92“ Струмица, 
АД„Оранжерии“ Босилово, АД 
„АГРОЛОЗАР“ Босилово) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 поени минимум 

- полјоделец 
*(соработка со ДПТ Бул билдинг 
Струмица, Еко Енерги Космос 
Доо Ново Село, ДПТУ ЦБД МЕД 
ПЛАНТ Ново Село) 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

- техничар по ветеринарна 
медицина 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

      
 

 
Хемиско - технолошка струка - 84 ученици,  3 паралелки  

- прехранбен техничар 
*(соработка со Млекара „ЈОКА“, 
АД „Струмичко поле“) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- месар/пекар 
*(соработка со ДПТГМ„Кода- Трејд“ 
Струмица) 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр 30 поени минимум 

- техничар за козметички и 
хемиски производи 

мак       34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
 

Здравствена струка - 102 ученици, 3 паралелки  
- фармацевтски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.     70 поени минимум 
- медицинска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.     70 поени минимум 

- физиотерапевтски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.     70 поени минимум 

 
Угостителско - туристичка струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- келнер / готвач  
*(соработка со ДПТУ„КОНЦЕПТ“ 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
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ДООЕЛ Струмица, 
ДУТУ „ВИЛА ПАРК“ Струмица 
ДУТ„Сириус“ ДОО Струмица, 
ДПТУ„ САРАТОГА ЛАНЧ“ 
Струмица, ЛПТУ (Лебед-АС), 
Дооел Ново Село) 

 
 
 

95. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НИКОЛА КАРЕВ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 490 ученици во 16 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Машинска струка - 127 ученици, 4 паралелки  
- машински техничар за моторни 
возила 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум  

- техничар за производно 
машинство 
*(соработка со ДПТУ „Биросеф“ 
Струмица, 
ДПТУ„МЕТАЛ-КГ“Струмица) 

мак 25 уч. 1 пар. 4.г.тр. 55 поени минимум  

- инсталатер за греење и 
климатизација  

мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум  

- автомеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
 

 
Текстилно - кожарска струка - 50 ученици, 2 паралелки 

- техничар за моделирање на 
облека 
*(соработка со ДППКП„ТЕВОКС-
КОМ“ Струмица, 
ДПТУ„Дени Компани“ Струмица 
ДПТУ „Ева Стаил“ Струмица) 

      мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за дизајн на облека 
*(соработка со ДППКП„ТЕВОКС-
КОМ“ Струмица, 
ДПТУ„Дени Компани“ Струмица 
ДПТУ „Ева Стаил“ Струмица) 

мак 25 уч. 1 пар.     4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Електротехничка струка - 136 ученици, 4 паралелки 

- електротехничар - енергетичар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- електромеханичар за компјутерска 
техника и технологија  

мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

- електромеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Сообраќајна струка - 93 ученици, 3 паралелки 

- техничар за патен сообраќај мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.     55 поени минимум 
- техничар за транспорт и 
шпедиција 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.    60 поени минимум 

- ракувач со машини за пренос на 
материјали 
*(соработка со ДГТ „Жикол“ 
Струмица 
ДПТУ„Савело“ Струмица 
ДТУ„НИПРОМ“ ДООЕЛ Струмица)           

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
Шумарско - дрвопреработувачка струка - 25 ученици, 1 паралелка 
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- техничар за мебел и ентериер 
*(соработка со ДПТУ„АРТИСАН 
МЕБЕЛ“ Струмица) 

мак 25 уч. 1 пар.          4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Градежно - геодетска струка - 59 ученици, 2 паралелки 

- градежен техничар мак 34 уч. 1 пар.       4 г.тр. 45 поени минимум 
- тесар, армирач и бетонирач 
*(соработка со ДГТ „Жикол“ 
Струмица, 
ДПТУ„Савело“ Струмица 
ДТУ„НИПРОМ“ ДООЕЛ 
Струмица) 

           мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
 

ТЕТОВО 
 

96. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕГИМНАЗИЈА  
„КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 510 ученици во 15 паралелки (102 ученици во 3 паралелки со настава 

на македонски јазик и 408 ученици во 12 паралелки со настава на албански јазик) според наставни планови 
и програми за: 

 
Гимназиско образование – 510 ученици, 15 паралелки, 60 поени минимум  

мак     102 уч.     3 пар.  

алб     374 уч.   11 пар. 

Гимназиско образование – 34 ученици, 1 паралелка, 60 поени минимум 
(албанско – француска билингвална паралелка) 

 
 

97. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ – ВТОРА ГИМНАЗИЈА „7 МАРТ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на албански јазик) според 
наставни планови и програми за: 

 
Гимназиско образование – 272 ученици, 8 паралелки, 60 поени минимум  

алб     272 уч.   8  пар. 

 
 

98. СРЕДНО ОПШТИНСКО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ  
     „НИКОЛА ШТЕЈН“ 

 
Во прва година ќе се запишат 714 ученици во 21 паралелка (204 ученици во 6 паралелки со настава 

на македонски јазик, 476 ученици  во 14 паралелки со настава  на албански јазик и 34 ученици во 1 
паралелкa на турски јазик) според наставни планови и програми за: 

 
Здравствена струка - 646 ученици, 19 паралелки 
 

- медицинска сестра мак  34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- медицинска сестра алб 204 уч. 6 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- медицинска сестра тур   34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- забен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- забен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- медицински лабораторискo - 
санитарен техничар 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- дентален асистент алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- фармацевтски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
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- фармацевтски техничар алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- физиотерапевтски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- физиотерапевтски техничар алб 68 уч. 2 пар.   4 г.тр. 70 поени минимум 

- медицински лабораторискo - 
санитарен техничар 

мак    34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

 
Лични услуги - 68  ученици, 2 паралелки 
 

- техничар за козметичка нега и 
убавина 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за козметичка нега и 
убавина 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 

99. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ  
    „8 СЕПТЕМВРИ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 352 ученици во 13 паралелки (84 ученици во 3 паралелки со настава 

на македонски јазик и 268 ученици во 10 паралелки со настава на 
албански јазик) според наставни планови и програми за: 
 

Економско - правна и трговска струка - 352 ученици, 13 паралелки 
 
- економски техничар 
*(соработка со Голец 
Компани, Голец Транс, 
РЕНОВЕЛУР, ФЕДЕРБАУ, 
АРВАКОНТ – 93, 
МАРМОФИХ) 

мак 50 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- економски техничар 
*(соработка со Голец 
Компани, Голец Транс, 
РЕНОВЕЛУР, ФЕДЕРБАУ, 
АРВАКОНТ – 93, 
МАРМОФИХ) 

алб 200 уч. 8 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- правен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- правен техничар алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 
 
 

100. СРЕДНО ОПШТИНСКО ТЕКСТИЛНО УЧИЛИШТЕ  
    „ЃОЦЕ СТОЈЧЕСКИ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 259ученици во 10 паралелки (25ученици во 1 паралелка со настава на 

македонски јазик и 234ученици во 9 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и 
програми за: 
 

Текстилно – кожарска струка – 170 ученици, 5 паралелки  

- 

техничар за изработка на 
облека 
*(соработка со ЕЛИТА Инех 
ДОО,Мисиони ДООЕЛ, Етех 
Ерхан,ДИСИМОНЕ Тетово) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- 

техничар за изработка на 
облека 
*(соработка со ЕЛИТА Инех 
ДОО,Мисиони ДООЕЛ, Етех 
Ерхан,ДИСИМОНЕ Тетово) 

алб 50 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- 
техничар за дизајн на облека 
*(соработка со ЕЛИТА Инех 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
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ДОО,Мисиони ДООЕЛ, Етех 
Ерхан,ДИСИМОНЕ Тетово) 

- 

техничар за моделирање на 
облека 
*(соработка со ЕЛИТА Инех 
ДОО,Мисиони ДООЕЛ, Етех 
Ерхан,ДИСИМОНЕ Тетово) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Хемиско - технолошка струка – 100 ученици, 4 паралелки  

- хемиски лабораториски 
техничар 
*(соработка со ГРЕЕН Продукт, 
Малери Груп, Витамил – 
Тетово,РЕНОВА, ВЕЗЕ ШАРИ, 
ДУДИ ТЕКЕ, ЖИТО ПОЛОГ) 

алб 50 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- прехранбен техничар 
*(соработка со ГРЕЕН Продукт, 
Малери Груп, Витамил – 
Тетово,РЕНОВА, ВЕЗЕ ШАРИ, 
ДУДИ ТЕКЕ, ЖИТО ПОЛОГ) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за заштита на 
животна средина 
*(соработка со ГРЕЕН Продукт, 
Малери Груп, Витамил – 
Тетово,РЕНОВА, ВЕЗЕ ШАРИ, 
ДУДИ ТЕКЕ, ЖИТО ПОЛОГ) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
Уметничко образование - 34 ученици, 1 паралелкa  

- дизајнер за ентериер, мебел и 
индустриски производи 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 
 

 
 
101. ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ - РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА „МОША ПИЈАДЕ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 914 ученици во 29 паралелки (440 ученици во 14 паралелки со 
настава на македонски јазик и 474 ученици во 15 паралелки со настава на албански јазик) според наставни 
планови и програми за: 

  
Сообраќајна струка - 170 ученици, 5 паралелки  

- техничар за патен сообраќај мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- техничар за патен сообраќај алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- техничар за транспорт и 
шпедиција 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- техничар за транспорт и 
шпедиција 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- ракувач со машини за пренос 
на материјал 

алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

      

 
Машинска струка - 295 ученици, 10 паралелки  

- машински техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за производно 
машинство /машински техничар 
*(соработка со КИЕЛ 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово) 

   алб   25 уч. 1 пар.   4 г.тр. 55/45 поени минимум 
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- техничар за производно 
машинство 
*(соработка со КИЕЛ 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово) 

мак   25 уч. 1 пар.   4 г.тр. 55 поени минимум 

- машински техничар за моторни 
возила 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- машински техничар за моторни 
возила 
*(соработка со ВЕЗЕ ШАРИ 
ДОО) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за компјутерско 
управување 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за компјутерско 
управување 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- автомеханичар / инсталатер за 
греење и климатизација / 
инсталатер за цевкини водови 

мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

- автомеханичар / инсталатер за 
греење и климатизација  
*(соработка со ДПУП Б.Ф.М. 
Компани ДООЕЛ 

алб 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

- бравар/ заварувач 
*(соработка со Ф – Ј Инжинеринг 
ДООЕЛ) 

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 
 
Земјоделско - ветеринарна струка – 127 ученици, 4 паралелки  

- техничар по ветеринарна 
медицина/ техничар за 
фитомедицина 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум  

- техничар по ветеринарна 
медицина/ техничар за 
фитомедицина 
*(соработка со ВЕЗЕ ШАРИ ДОО) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум  

- агротехничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 поени минимум  
- агротехничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 поени минимум  
       

       

Угостителско - туристичка струка – 127 ученици, 4 паралелки  
- хотелско - туристички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 гр.тр. 45 поени минимум 
- хотелско - туристички техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 гр.тр. 45 поени минимум 

- готвач/ слаткар/ келнер  мак 25 уч. 1 пар. 3 гр.тр. 30 поени минимум 

*соработка со Т.П ПН„БЕЛАМИА“,      

- готвач/ слаткар/ келнер алб 34 уч. 1 пар. 3 гр.тр. 30 поени минимум 
 

 
Електротехничка струка – 161 ученици, 5 паралелки  

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- електротехничар за компјутерска 
техника и автоматика 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 

- елетротехничар – енергетичар 
*(соработка со ВЕЗЕ ШАРИ ДОО) 

алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- автоелектроничар/ електричар алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
      

     
Градежно - геодетска струка - 34 ученици, 1 паралелка  
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- градежен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
 

 

      
 
 
 

102. ДРЖАВНО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ  
       „ТОДОР СКАЛОВСКИ – ТЕТОЕЦ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 68 ученици во 2 паралелки (34 ученици во 1 паралелка со настава на 

македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански јазик) според наставни планови и 
програми за: 

 
Уметничко образование - музичка уметност - 68 ученици, 2 паралелки 

- музичар теоретичар и музичар 
изведувач 

мак  34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- музичар теоретичар и музичар 
изведувач 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 

ЦЕНТАР ЖУПА 
 

103. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АТА“ 
 

Во прва година ќе се запишат 68 ученици во 2 паралелки (34 ученици во 1 паралелка со настава на 
македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на турски јазик) според наставните планови и 
програми за: 
 

Гимназиско образование – 68 ученици, 2 паралелки, 60 поени минимум 
мак  34 уч.    1 пар.  
тур  34 уч.     1 пар. 

 

ШТИП    
 
104. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА  
     „СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 238 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за: 
 

Гимназиско образование - 238 ученици, 7 паралелки, 60 поени минимум 
 

 
105. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КОЛЕ НЕХТЕНИН“ 

 
Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за: 
 

Машинска струка - 102 ученици, 3 паралелки 
- техничар за компјутерско 
управување / машински техничар 

мак 34 уч. 1 пар. 4.г.тр. 45 поени минимум  

- машински техничар за моторни 
возила / машинско - енергетски 
техничар 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум  

- машински механичар /    
конструкциски механичар 

мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум  

 
Електротехничка струка - 136 ученици, 4 паралелки 
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- електротехничар - енергетичар мак 34 уч. 1 пар. 4 г тр. 45 поени минимум 
- електротехничар за електроника мак 34 уч. 1 пар. 4 г тр, 50 поени минимум 
и телекомуникации      
- електротехничар за компјутерска мак 68 уч. 2 пар. 4 г тр, 55 поени минимум 

техника и автоматика      

 
Угостителско - туристичка струка - 34 ученици, 1 паралелка 

-  келнер / готвач мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
 
 

      

106. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР МИРАСЧИЕВ“ 
 

Во прва година ќе се запишат 93 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставните планови и програми за: 
 

Текстилно - кожарска струка – 93 ученици, 3 паралелки 
- техничар за изработка на 
облека  
*соработка со МК Линеа 
ДОО,ЛАБОД МАК ДОО,Астибо 
Фешн Груп,Астибо Бејзик 
ДООЕЛ, 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за моделирање на 
облека / техничар за дизајн на 
облека 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- конфекционер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
      

 
107. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ 

 
Во прва година ќе се запишат 229 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за: 
 

Здравствена струка - 229 ученици, 7 паралелки 
- медицинска сестра мак 102 уч. 3 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- забен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
- фармацевтски техничар      мак 34 уч.    1 пар.    4 г.тр.     70 поени минимум 

- физиотерапевтски техничар      мак 34 уч.   1 пар.    4 г.тр.     70 поени минимум 
- медицински лабораториски – 
санитарен техничар 
*соработка со ЈЗУ Здравен 
ДОМ„Др.Панче Караѓозов“, ЈЗУ 
Клиничка 
болница,ПЗУ„Примариус Д-р. 
Самарџиски“ 

     мак 25 уч.   1 пар.    4 г.тр.     70 поени минимум 

 
 
               108. ДРЖАВЕН МУЗИЧКИ УЧИЛИШТЕН ЦЕНТАР „СЕРГЕЈ МИХАЈЛОВ“  
 

Во прва година ќе се запишат 68 ученици во 2 паралелки со настава на македонски јазик според 
наставни планови и програми за: 
 

Уметничко образование - музичка уметност - 68 ученици, 2 паралелки 
- музичар теоретичар  мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
- музичар изведувач мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
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109. ЦЕНТАР ЗА СПЕЦИЈАЛНО СРЕДНО НАСОЧЕНО  
ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ „ИСКРА“ 

 
Во прва година во двегодишното стручно образование со времетраење од три години според 

адаптирани наставни планови и програми, може да се запишат ученици со посебни образовни потреби 
(интелектуална попреченост во психофизичкиот развиток), во следните струки и образовни профили: 

 
Земјоделско - ветеринарна   струка  

- помошник во растително прозводство      

Машинска струка  
- помошник бравар-лимар      

Текстилно - кожарска  струка  
- помошник конфекционер      

Графичка струка  
- помошник книгоповрзувач - картонажер 

Исто така, во прва година во работно оспособување со времетраење до две години според 
адаптирани наставни планови и програми, можат да се запишат ученици кои не можат да ги следат 
горенаведените наставни планови и програми за тригодишно стручно образование во следните струки: 

Земјоделско - ветеринарна струка  
Машинска струка  
Текстилно - кожарска  струка  
Графичка струка  
 

 
 
 
 

I. ПАРАЛЕЛКИ ВО СОСТАВ НА ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА КОИ СЕ НАДВОР ОД 
СЕДИШТЕТО 

 
Паралелки во состав на јавните средни училишта има во:  

- Општинско средно училиште „Ацо Русковски” - Берово во Пехчево,  
- Средно општинско училиште „28 Ноември” - Дебар во Могорче,  
- Државно музичко училиште „Тодор Скаловски - Тетоец” - Тетово во Струга,  
- Средно училиште на Град Скопје „Владо Тасевски” во Средно училиште на Град Скопје „8 

Септември”,  
- Државно средно училиште за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски” – Скопје 

во Средно општинско училиште „Таки Даскало” – Битола и  
 

 
Паралелки во состав на државното средно училиште - Спортска академија има во:  

- СОУ „Кузман Шапкарев” – Битола, фудбал, ракомет, 
- СОУ „Перо Наков“ – Куманово, кошарка, 
- СОУ „Ѓорче Петров“ – Кавадарци, кошарка 
- ОУТУ „Ванчо Питошевски“ – Охрид, фудбал, 
- СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ – Прилеп, фудбал, 
- СОУ „Никола Карев” – Струмица, фудбал, 
- СОУ„Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово, фудбал, 
- СОУ „Кочо Рацин“ – Велес, фудбал, 
- СОУ „Гостивар“ – Гостивар, фудбал и 
- СОУ „Коле Нехтенин” – Штип, фудбал. 
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II. УСЛОВИЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Запишувањето на учениците во јавните средни училишта (во натамошниот текст: училишта) во 
учебната 2022/2023 година ќе се врши под услови и на начин утврдени со Законот за средното 
образование, Законот за стручно образование и обука, Законот за спортска академија, Законот за 
Математичко - информатичка гимназија и со овој Конкурс. 

Условите за запишување на учениците  во прва година се: 
- да имаат завршено основно образование;  
- да не се постари од 17 години;  
- да се определиле за план и програма за еден од следните видови образование: 

а) гимназиско образование;  
б) стручно образование и обука;  
в) средно уметничко образование; 
г) средно образование за ученици со посебни образовни потреби;  

                  -   да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој Конкурс.  
 

Критериуми за избор на учениците се:  
− среден успех на ученикот од VI до IX одделение;   
− среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два 

предмети што се од значење за струката);   
− дипломи за освоени (I,  II  и III)  места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари 

(организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по 
мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и 
географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;   

− средна вредност од поени добиени за поведение од VI до IX одделение.  
 
За учениците кои се пријавуваат за упис во Спортската академија покрај горенаведените 

критериуми за избор, се вреднуваат и способностите за спортски вештини согласно Законот за Спортска 
академија. 

За учениците кои се пријавуваат за упис во Математичко – информатичката гимназија покрај 
горенаведените критериуми за избор, се вреднуваат и освоените поени од приемниот испит по математика 
и физика согласно Законот за математичко-информатичка гимназија. 

Во средното уметничко образование може да се запишат и надарени ученици со незавршено 
основно образование по претходна писмена согласност од Министерството за образование и наука врз 
основа на предлог од училиштето, со обврска паралелно да се здобијат со основно образование. 

 Во средното образование за ученици со посебни образовни потреби се вклучуваат ученици според 
видот и степенот на попреченост. 

Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во одредено јавно средно училиште 
ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно Конкурсот за соодветните 
наставни планови и програми и ако ги задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаења и 
вештини во соодветното училиште. 

Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва година во јавните 
средни училишта нема да биде обезбеден, ако избраниот вид образование (струка или насока) го има во 
општината, односно регионот.  

Во училиштата каде што се пријавуваат поголем број ученици кои ги исполнуваат предвидените 
услови од планираниот број предвиден во овој конкурс, се организира квалификационо тестирање по 
наставниот материјал од осмо и деветто одделение по следните наставни предмети и тоа: 
- за гимназиско образование - мајчин јазик и математика; 
- за здравствена струка - биологија и хемија,  
- за другите струки - мајчин јазик и математика. 

Во средното уметничко образование (музичко, балетско и ликовно), спортската гимназија, 
училиштата утврдуваат дополнителни критериуми. 

За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех 
од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со 
коефициент 10). 

За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети 
задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), ученикот може да 
добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет). 

За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие:  
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- За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени 
- За освоено место од државни акредитирани натпревари: за I место – 3 поени, за II место – 2 

поени и за III место – 1 поен. 
За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение, ученикот може да добие 

најмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и 
незадоволително поведение се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението 
од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4).  

Утврдениот минимум број поени за првото пријавување е составен дел на овој Конкурс. 
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П Р Е Г Л Е Д 
на наставните предмети од основното образование кои се предвидени во критериумите за 

рангирање на успехот на учениците 

реден 
број 

1. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 
- струка - 

задолжителни 
наставни 
предмети 

наставни предмети кои 
се од значење за 

струката 

1 геолошко – рударска и металуршка 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- математика 
- физика 

2 градежно - геодетска 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- математика 
- физика 

3 графичка 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- хемија 
- ликовно образование 

4 економско - правна и трговска 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- математика 
- историја 

5 електротехничка 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- математика 
- физика 

6 здравствена 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- биологија 
- хемија 

7 земјоделско - ветеринарна 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- биологија 
- хемија 

8 лични услуги 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- биологија 
- хемија 

9 машинска 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- математика 
- физика 

10 сообраќајна 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- математика 
- физика 

11 текстилно - кожарска 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- математика 
- хемија 

12 угостителско - туристичка 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- биологија 
- географија 

13 хемиско - технолошка 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- математика 
- хемија 

14 шумарско - дрвопреработувачка 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- математика 
- биологија 
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реден 
број 

2. ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
- подрачје / комбинација - 

задолжителни 
наставни 
предмети 

наставни предмети кои 
се од значење за 

подрачјето 

1 
природно - математичко подрачје 
(комбинација А) 

- мајчин јазик 
- странски јазик 

- математика 
- физика 

2 
природно - математичко подрачје 
(комбинација Б) 

- мајчин јазик 
- странски јазик 

- математика 
- биологија 

3 
општествено - хуманистичко подрачје 
(комбинација А) 

- мајчин јазик 
- странски јазик 

- математика 
- историја 

4 
општествено - хуманистичко подрачје 
(комбинација Б) 

- мајчин јазик 
- странски јазик 

- математика 
- историја 

5 
јазично - уметничко подрачје (комбинација 
А) 

- мајчин јазик 
- странски јазик 

- математика 
- историја 

6 
јазично - уметничко подрачје (комбинација 
Б) 

- мајчин јазик 
- странски јазик 

- математика 
- историја 

реден 
број 

3. МАТЕМАТИЧКО – ИНФОРМАТИЧКА 
ГИМНАЗИЈА 

- вид на образование - 

задолжителни 
наставни 
предмети 

наставни предмети кои 
се од значење за видот 

на образованието 

1 
гимназиско образование од Математичко – 
Информатичка гимназија 

- мајчин јазик 
- странски јазик 

- математика 
- физика 

реден 
број 

4. СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА 
- вид на образование - 

задолжителни 
наставни 
предмети 

наставни предмети кои 
се од значење за видот 

на образованието 

1 
гимназиско образование од Спортска 
гимназија 

- мајчин јазик 
- странски јазик 

- биологија 
- физичко и здравствено 
образование 

реден 
број 

5. УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 
- насока - 

задолжителни 
наставни 
предмети 

наставни предмети кои 
се од значење за 

насоката 

1 применета ликовна уметност 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- ликовно образование 
- историја 

2 музичка уметност 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- музичко образование 
- историја 

3 балетска уметност 
- мајчин јазик 
- странски јазик 

- музичко образование 
-  физичко и здравствено 
образование 

 
* Мајчин јазик: македонски јазик, албански јазик, турски јазик и српски јазик 

 
 

III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
 

По објавувањето на прелиминарната листа, учениците кои се на листата ја доставуваат следната 
документација: 

- пријава за запишување (пријавата за запишување ја изготвува Министерството за образование 
и наука и ја објавува на официјалната веб страница);  

- оригинални свидетелства од VI до IX одделение;  
- дипломи, (доколку имаат) од освоени (I,  II  и III)  места од меѓународни и државни натпревари 

од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и 
географија и наставни предмети што се од значење за струката, насоката, односно изборното 
подрачје;  

- извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето). 
 
За упис во Спортската академија учениците доставуваат и потврда за способности за спортски 

вештини за спортот за кој ученикот е проверуван. 
За упис во Математичко – информатичка гимназија учениците доставуваат и потврда за положен 

приемен испит со број на освоени поени по математика и физика. 
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 За упис во програмата за Меѓународна матура во Средното училиште на Град Скопје Гимназија 
„Јосип Броз Тито” - Скопје, потребните документи и сите други потребни информации ќе бидат објавени на 
огласната табла на училиштето. 
 

IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ 
 

Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписен рок со три пријавувања во 
месец јуни. Пријавувањето на учениците ќе се врши преку електронско аплицирање, преку линк до 
порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наукаhttps://e-uslugi.mon.gov.mk со 
специјална најава за средношколци преку сопствените кориснички сметки на Schools.mk. 

Првото пријавување на учениците ќе се врши на 14 јуни  до 24.00 часот ина 15 јуни 2022 година до 
15:00 часот. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 16 јуни 2022 година на 
https://e-uslugi.mon.gov.mkи на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до09:00 часот. 
Доставувањето на потребената документацијадо училиштата е на 16 јуни од 12.00 до 19.00 часот и на 17 
јуни од 07.00 часот до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Конечната ранг 
листаза секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 18 јуни 2022 
година, најдоцна до 12.00 часотна огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk. 

Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 20 јуни 
2022 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 20 јуни 2022 година, на огласната 
табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.. 

Второто пријавување на учениците ќе се врши на 21 јуни  до 24.00 часот ина 22 јуни 2022 година до 
15:00 часот. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува  на 23 јуни 2022 година на 
https://e-uslugi.mon.gov.mkи на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до09:00 часот. 
Доставувањето на потребената документацијадо училиштата е на 23 јуни од 12.00 до 19.00 часот и на 24 
јуни од 07.00 часот до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Конечната ранг 
листаза секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 25 јуни 2022 
година, најдоцна до 12.00 часотна огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk. 

Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 27 јуни 
2022 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 27 јуни 2022 година, на огласната 
табла на училиштето и на www.mon.gov.mk. 

Третото пријавување на учениците ќе се врши на 28 јуни до 24.00 часот. Прелиминарната ранг 
листа на запишани ученици се објавува на 29 јуни 2022 година на https://e-uslugi.mon.gov.mk и на 
интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до09:00 часот. Доставувањето на потребената 
документацијадо училиштата е на 29 јуни од 10.00 до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на 
училиштето. Конечната ранг листаза секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места 
ќе се објават на 30 јуни 2022 година, најдоцна до 12.00 часотна огласната табла на училиштето и на 
www.mon.gov.mk. 

Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзонапредување, 
може да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок. Пријавување на 
учениците ќе се врши на 22 август до 24.00 часот. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се 
објавува на 23август 2022 година на https://e-uslugi.mon.gov.mk и на интернет страната www.mon.gov.mk 
најдоцна до09:00 часот. Доставувањето на потребената документацијадо училиштата е на 23 август од 
10.00 до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Конечната ранг листаза секое 
училиште со резултатите од запишувањето ќе се објави на 24август 2022 година, најдоцна до 12.00 часотна 
огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk. 

По објавување на конечната ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не 
се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација 
поднесена во училиштето во рок од 24 часа, а училиштата имаат обврска да ја вратат целокупната 
документација на учениците во рок од 24 часа. 

Пријавувањето за упис во програмата Меѓународна матура во Средното училиште на Град Скопје 
Гимназија „Јосип Броз Тито” - Скопје ќе се врши од 4 до 13 мај 2022 година. 

 
 

V. НАСОКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ 
  

Јавните средни училишта се должни интерните огласи ги објавуваат на јавно место во училиштето 
најдоцна до 20 април 2022 година, во рамките на вкупниот број на ученици и паралелки утврдени со овој 
Конкурс. 

Училиштата по првото пријавување, можат да го намалат утврдениот број на минимум поени 



67 

 

дадени во Конкурсот најмногу до 10 поени, освен за упис во гимназиско образование, економско – правна и 
трговска струка и здравствена струка, каде намалувањето на утврдениот број на поени минимум не е 
дозволено.  

Училиштата се должни со интерен оглас за второто пријавување, односно третото пријавување да 
ги истакнат утврдените минимум поени со кои е можно учениците да конкурираат за запишување во 
определен план и програма. Објавувањето на минимумот поени треба да се изврши на 20 јуни 2022 година 
за второто пријавување, односно на 27 јуни 2022 година за третото пријавување.  

За учениците кои завршиле деветто одделение во Република Северна Македонија, а едно, две или 
три одделенија (VI, VII или VIII одделение) завршиле во странство, за тие одделенија се зема успехот од 
деветто одделение и важат истите критериуми за избор на ученици дадени погоре. 

Директорот на средното училиште формира Училишна комисија за запишување на ученици, која ја 
сочинуваат 5 (пет) членови и тоа: 
- директор на училиштето; 
- 4 (четири) членови од редот на наставниците и стручните соработници во училиштето. 
 Претседател на комисијата е директорот на училиштето, а комисијата може да има и заменик 
претседател и заменици членови. 
 Училишната комисија одговара за правилно и навремено спроведување на Конкурсот за 
запишувањена ученици во средните училишта во уписните рокови, ја утврдува конечната ранг листа на 
примени ученици и решава по приговори од ученици по конечната ранг листа, во рок од 12 часа по 
истакнувањето на истата и ги врши следните надлежности: 

- формира посебни комисии (комисија за прием на документи, комисија за рангирање и комисија за 
квалификационо тестирање во училиштата во кои ќе се пријават поголем број на ученици кои ги 
исполнуваат предвидените услови од утврдениот број со овој Конкурс); 

- објавува интерен оглас согласно овој Конкурс за секое пријавување и го објавува на јавно место во 
училиштето; 

- објавува конечни ранг листи на запишани ученици; 
- доставува извештаи за пријавени и запишани ученици до Министерството за образование и наука 

и до општината, односно Градот Скопје; 
- ги враќа примените документи (освен пријавата) на учениците коишто не се запишани во 

училиштето по секое објавување на конечните ранг листи во рок од 24часа; 
- ги утврдува резултатите од организираното квалификационо тестирање; 

 Комисијата за прием на документи  ги врши следните надлежности: 
- го организира приемот и врши прием на документи; 
- ја проверува комплетноста и исправноста на документите по прелиминарната ранг листа и одговора 

за примените документи; 
- ги архивира примените документи и издава потврда за примените документи; 
- дава потребни информации и насоки на учениците и родители за запишување на учениците. 
 Комисијата за рангирање  ги врши следните надлежности: 
- врши проверка на доставените документи определени во Конкурсот и ја доставува конечната ранг 

листа до Училишната комисија; 
- доставените приговори од учениците/ родителите ги доставува до Училишната комисија; 
- ја известува Училишната комисија доколку се пријават повеќе ученици од утврдениот број со овој 

Конкурс. 
Во училиштата каде што се пријавуваат поголем број на ученици од планираните предвидени во 

овој конкурс, а кои ги исполнуваат предвидените услови, се организира квалификационо тестирање. 
Тестирањето се однесува за сите ученици кои имаат ист број поени и се под и над последниот реден број 
предвиден за прием согласно конкурсот.  
 За реализација на квалификационото тестирање во училиште во кое се пријавени поголем број на 
ученици кои ги исполнуваат предвидените услови од планираниот број предвиден во овој конкурс, 
министерот со решение формира комисија во состав од 5 члена и тоа:  

- два претставникаод Министерството за образование и наука, 
- два претставника од Бирото за развој на образованието и  
- еден претставник од училиштето во кое се спроведува квалификационото тестирање. 

 Претседател на комисијата е претставник од министерството, а комисијата има заменик 
претседател и заменици членови. 

Квалификационото тестирање на учениците ќе се реализира во средното училиште, а врз основа на 
испитна програма и тестови изготвени од Бирото за развој на образованието. 
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VI. НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ 
 

Надзор над спроведување на овој Конкурс врши Министерството за образование и наука, 
Државниот просветен инспекторат и овластените просветни инспектори на општините, односно 
овластените просветни инспектори на Градот Скопје. 

 
 
 

Министерза образование и наука, 

      Ministëri Arsimit dhe Shkencës, 

Doc. Dr. Jeton Shaqiri 

 
 


