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Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната 2021/2022 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 2021/2022 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 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 

компанија), 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 2021/2022 година 

 во Република Северна Македонија 

 
 
 

Во јавните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 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 204 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 - 34 ученици, 1 паралелка 

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

Угостителско - туристичка струка - 68 ученици, 2 паралелки 

- хотелско - туристички техничар/ 

угостителски техничар         

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

ДООЕЛ Битола)                      

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

- техничар за индустриска мехатроника 

*(соработка со компанијата 

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 408 ученици во 12 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. 

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 - 34 ученици, 1 паралелка  

-градежен техничар / архитектонски 

техничар 

мак 34 уч. 1 пар.  4 г.тр. 45 поени минимум 
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 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 - 68 ученици, 2 паралелки    

- графички уредник – дизајнер / 

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

- печатар/ изработувач на визуелни 

апликации 
мак 34 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 

- асистент деловен     

  администратор  

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

 

6. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО УЧИЛИШТЕ  

   „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ 

 

Во прва година ќе се запишат 34 ученици во 1 паралелкa со настава на македонски јазик според наставни 

планови и програми за: 

 

Земјоделско - ветеринарна струка - 34 ученици, 1 паралелкa 

      

- агротехничар/техничар за 

фитомедицина/техничар за 

ветеринарна медицина 

*(соработка со компанија 

СИНПЕКС ДОО Битола)                      

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

      

7. ОПШТИНСКО СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ  

   „Д-р ЈОВАН КАЛАУЗИ“ 

 

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

планови и програми за: 

 

Здравствена струка - 238 ученици, 7 паралелки 

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

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

- забен 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 

- гинеколошко – акушерска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 
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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 152 ученици во 5 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 - 34 ученици, 1 паралелка 

- техничар за транспорт и шпедиција мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 

Здравствена струка - 34 ученици, 1 паралелкa 

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

 

Градежно - геодетска струка - 25 ученици, 1 паралелка  

- градежен техничар 

*(соработка со компаниите 

ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ ДООЕЛ 

Гевгелија, АЛФА ПРОЕКТ ДООЕЛ 

Гевгелија, МАНСАРД Коце ДООЕЛ 

Гевгелија, ЕУРОИНК ДОО 

Гевгелија)                      

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 компаниите ГЛОБАЛ 

ТРЕЈД ДООЕЛ Богданци, ШУНТОВ 

ДООЕЛ Богданци, ДОКАТЕКСТИЛ 

ДОО Богданци)                       

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

 

ВАЛАНДОВО 

 

10. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

 

Во прва година ќе се запишат 152 ученици во 5 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. 

 

    Земјоделско - ветеринарна струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- техничар за фитомедицина/ мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
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агротехничар 

       

Машинска струка – 25 ученици, 1 паралелкa 

- техничар за компјутерско 

управување 

*(соработка со компаниите ДОЈРАН 

СТИЛ ДООЕЛ Валандово, ДИМ 

КОМЕРЦ ДООЕЛ Валандово, 

ВИЗБА ВАЛАНДОВО ДОО 

Валандово, ФАНСИ КОРНЕР ДОО 

Валандово, МД СТРАИШТЕ 

ДООЕЛ ВАЛАНДОВО )                      

 

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

Здравствена струка – 25 ученици, 1 паралелкa 

- дентален асистент 

*(соработка со компаниите 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 102 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик според 

наставни планови и програми за: 

 

Економско - правна и трговска струка - 102 ученици, 3 паралелки 

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

- бизнис администратор 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 

 

 

13. СРЕДНО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ   „КОЛЕ 

НЕДЕЛКОВСКИ“ 

 

Во прва година ќе се запишат 322 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 компаниите БРАКО 

ДОО Велес, МАРКАРТ ДООЕЛ 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум 
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Велес, РОНТИС ДООЕЛ Велес)                      

- автомеханичар/ заварувач/                   

обработувач на метал   

*(соработка со компанијата ЛЕОВ 

КОМПАНИ ДОО Велес, Брако доо 

Велес) 

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

 

Електротехничка струка - 136 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 

- електротехничар-енергетичар мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 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 - 34 ученици, 1 паралелка 

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

 

 

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: 

 

Хемиско - технолошка струка - 50 ученици, 2 паралелки 

- техничар за заштита на животна 

средина 

*(соработка со компанија ЈКП 

ДЕРВЕН Велес) 

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

- месопреработувач / пекар 

*(соработка со компанија  

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 220 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. 
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Хемиско - технолошка струка – 25 ученици, 1 паралелка 

- прехранбен техничар 

*(соработка со компанијата 

МАКПРОГРЕС ДОО Виница)                      

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

 

Текстилно - кожарска струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- техничар за изработка на облека/ 

техничар за моделирање на облека 

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

       

 

Сообраќајна струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- техничар за патен сообраќај/ 

техничар за транспорт и шпедиција 

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

      

 

Машинска струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- машински техничар/ машински 

техничар за моторни возила 

*(соработка со компанијата 

МАКПРОГРЕС ДОО Виница)                      

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

      

 

ВРАПЧИШТЕ 
 

16.СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “НЕГОТИНО” 

 
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, 55 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 компаните ФОРТУНА 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ 

Гевгелија, САНСЕТ-ЈПФ ДООЕЛ 

Гевгелија, МОТЕЛ ВАРДАР МТС 

ГРУП ДООЕЛ Гевгелија, ПРИНЦЕС 

ГРУП ДОО-РАМАДА ПЛАЗА 

ХОТЕЛ Гевгелија, ФЛАМИНГО 

МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија)                      

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

      

- келнер/готвач мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
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*(соработка со компаните ФОРТУНА 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ 

Гевгелија, САНСЕТ-ЈПФ ДООЕЛ 

Гевгелија, МОТЕЛ ВАРДАР МТС 

ГРУП ДООЕЛ Гевгелија, ПРИНЦЕС 

ГРУП ДОО-РАМАДА ПЛАЗА 

ХОТЕЛ Гевгелија, ФЛАМИНГО 

МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија)                      

     

 

Машинска струка - 50 ученици, 2 паралелки 

- машински техничар за моторни 

возила  

*(соработка со компаниите 

ФОРТУНА ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

ДООЕЛ Гевгелија, ДОЈРАН СТИЛ 

ДООЕЛ Дојран, КОНТИ 

ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија, 

МОТО ПРОМ ДООЕЛ Гевгелија)                      

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

- автомеханичар/ заварувач 

*(соработка со компаниите 

ФОРТУНА ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

ДООЕЛ Гевгелија, ДОЈРАН СТИЛ 

ДООЕЛ Дојран, КОНТИ 

ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија, 

МОТО ПРОМ ДООЕЛ Гевгелија)                      

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

 

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

- економски  техничар 

*(соработка со компаниите КОЛЕВКО 

ОФИС ДООЕЛ Гевгелија, ЈПКГ 

Комуналец Гевгелија и со Општината 

Гевгелија)                      

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

 

Здравствена струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- физиотерапевтски техничар/ 

гинеколошко-акушерска сестра 

*(соработка со ЈЗУ Општа болница 

Гевгелија, Негорски Бањи АД 

Гевгелија,)                      

 

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 
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(албанско – англиска билингвална паралелка) 

алб     34 уч.     1 пар. 

 

 

19. СРЕДНО ОПШТИНСКО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“ 

 

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки (68 ученици во 2 паралелки со настава на 

македонски јазик, 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на 

турски јазик) според наставни планови и програми за: 

 

Здравствена струка - 272 ученици, 8 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 

- медицинска сестра тур 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

- забен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум 

 

 

20. СРЕДНО ОПШТИНСКО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“ 

 

Во прва година ќе се запишат 637 ученици во 19 паралелки (238 ученици во 7 паралелки со настава на 

македонски јазик, 263 ученици во 8 паралелки со настава на албански јазик и 136 ученици во 4 паралелки со настава 

на турски јазик) според наставни планови и програми за: 

 

Машинска струка - 136 ученици, 4 паралелки 

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

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

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

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

 

Електротехничка струка - 331 ученик, 10 паралелки 

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

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

- електротехничар - енергетичар тур 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 

- 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 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 компанијата ЕВН 

МАКЕДОНИЈА АД Скопје)                      

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

 

Градежно - геодетска струка – 68 ученици,  2 паралелки 

- архитектонски техничар/градежен 

техничар 

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

- архитектонски техничар/градежен 

техничар 

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

 

Лични услуги - 102 ученици,  3 паралелки 

- техничар за козметичка нега и 

убавина 

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

убавина 

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

- техничар за козметичка нега и 

убавина 

тур 34 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 68 уч. 2 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 мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- бизнис администратор 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, 55 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 195 ученици во 6 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 - 34 ученици, 1 паралелка 

- техничар за изработка на облека/ 

техничар за моделирање на облека 

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

 

 Хемиско - технолошка струка – 25 ученици, 1 паралелка 

- прехранбен техничар 

*(соработка со компанијата 

РУДИНЕ ММ ДООЕЛ Скопје)                      

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

 

 

ДЕМИР ХИСАР 

 

24. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ ПETКОВ МИСИРКОВ“ 
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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, 55 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: 

 

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 компанииите Џагатај 

Кабло, Аптив Сервисес, АРЦ 

Аутомотив Македонија Дооел, Витек 

Македонија ДООЕЛ Скопје, Кемет 

Електроникс ДООЕЛ Скопје)                      

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.  
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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 245 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 

- машински техничар за производно 

машинство 

*(соработка со компанија ИГМ 

ТРЕЈД ДОО Кавадарци)                      

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

- автомеханичар / бравар мак 34 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-енергетичар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за индустриска 

мехатроника 

*(соработка со компанија 

ДРЕКСЛМАЈЕР Мануфактуринг  

Македонија ДООЕЛ)                      

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

 

Геолошко, рударски-металуршка струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- металуршки техничар 

*(соработка со компанија 

ЕУРОНИКЕЛ ДООЕЛ 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 186 ученик во 6 паралелки со настава на македонски јазик според наставни 

планови и програми за: 

 

Шумарско - дрвопреработувачка струка - 84 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 

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

- столар/шумар 

*(соработка со компанија ПИНУС ДОО 

Кавадарци, ВАРДАР АД Градско)                      

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

 

Земјоделско - ветеринарна струка – 68 ученици, 2 паралелки 

- агротехничар / техничар за 

агроменаџмент 

мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 40 поени минимум  

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

 

Здравствена струка - 34 ученици, 1 паралелка 
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- 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 442 ученици во 13 паралелки (340 ученици во 10 паралелки со настава на 

македонски јазик и 102 ученици во 3 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 

 

Машинска струка - 34 ученици, 1 паралелкa 

- машинско - енергетски техничар мак 34 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 

 

тур 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 

 

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 306 ученици во 9 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 
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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 

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 компании РУЕН 

ИНОКС АУТОМОБИЛЕ ДООЕЛ 

Кочани, ДД-Консалт Оризари, Осогово 

Милк ДОО, АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани, 

Деспотовски ДООЕЛ)                      

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

 

Хемиско - технолошка струка, 25 ученици, 1 паралелка 

- хемиски лабораторски техничар 

*(соработка со компанија, Аграр ко 

Дооел, КЈП Водовод Кочани, Осогово 

милк ДооЦентар за јавно здравје 

Кочани)                      

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

 

33. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ 

 

Во прва година ќе се запишат 313 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според наставни 

планови и програми за: 

 

Машинска струка - 127 ученици, 4 паралелки 

- техничар за производно машинство 

*(соработка со компании РУЕН 

ИНОКС АУТОМОБИЛЕ ДООЕЛ 

Кочани, ТЕХКОМ ДООЕЛ Кочани)                      

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

- техничар за компјутерско 

управување 

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

- машински техничар мак 34 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 - 152 ученици, 5 паралелки 

- електротехничар за електроника и 

телекомуникации 

*(соработка со компанија АМФЕНОЛ 

ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА 

ДООЕЛ Кочани) 

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

- 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 – енергетичар 

*(соработка со компанија ЕЛЕКТРО 

ХЕРЦ ДООЕЛ Кочани, ЕЛЕКТРОВИН 

ДООЕЛ Кочани, МАКПРОГРЕС ДОО 

Виница) 

мак 25 уч. 1 пар.   4г.тр. 45 поени минимум 
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- 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 102 ученици во 3 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.  

 

 

Угостителско - туристичка струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- угостителски техничар за рурален 

туризам 

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 270 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 - 50 ученици, 2 паралелки 

- машински техничар 

*(соработка со компанија ДЕМА-

СТИЛ ДОО Крива Паланка) 

- автомеханичар 

*(соработка со компанија АД 

ПРОЛЕТЕР Крива Паланка)  

мак 

мак 

 

мак 

 

 

25 уч. 

 

 

25 уч. 

1 пар. 

 

 

1 пар. 

4 г.тр. 

 

 

   3 г.тр. 

45 поени минимум 

 

 

30 поени минимум 

Електротехничка струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- електротехничар за компјутерска 

техника и автоматика 

*(соработка со компанија ДЕМА-

СТИЛ ДОО Крива Паланка) 

 

 

мак 

 

25 уч. 

 

1 пар. 

 

4 г.тр. 

 

55 поени минимум 

Угостителско - туристичка струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- угостителски техничар 

*(соработка со компанија ПАРК 

ГИНОВЦИ ДООЕЛ Ранковце) 

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

 

Здравствена струка - 34 ученици, 1 паралелка  

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

 

 

КРУШЕВО 

 

36. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НАУМ НАУМОВСКИ – БОРЧЕ“ 

 

Во прва година ќе се запишат 102 ученици во 3 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.  

 

Угостителско-туристичка струка - 68 ученици, 2 паралелки 

- хотелско-туристички техничар/ 

угостителски техничар 

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

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

     

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. 

 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 508 ученици во 16 паралелки (288 ученици во 9 паралелки со настава на 

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

за: 

 

Економско-правна и трговска струка - 288 ученици, 9 паралелки 

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

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

(соработка со компаниите ЈП Чистота и 

Зеленило, Фрагмат – мак доо, Мултим 

консалтинг Дооел, Микротим доо, 

Јуниор Дооел, Мега доо, Естрела- м 

конт Дооел, Елида Доо) 

     

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

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

(соработка со компаниите Селман      
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туризам Дооел, Профи конто Доо, Уни 

кондор Дооел, Уеб ''ARCHITECTS’’, 

Дооел Љикова 2017 ) 

- бизнис администратор мак 68 уч. 2 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 

 

Текстилно - кожарска струка - 186 ученици, 6 паралелки 

- техничар за изработка на облека / 

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 

/техничар за обувки 

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

(соработка со компаниите Тиди Фешн 

Доо, ДПТУ Ти Ми Фешн, ДПТУ Салса 

Доо, ВЕС-КО Атеље, Босут Доо, 

Контеса Дооел,)  

     

- техничар за изработка на облека / 

техничар за моделирање на облека / 

техничар за дизајн на облека 

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

- техничар за изработка на облека алб 25 уч. 1 пар.     4 г.тр. 40 поени минимум 

(соработка со компанијата Салса Доо)      

- техничар за обувки / техничар за 

моделирање на обувки 

мак 34 уч. 1 пар.     4 г.тр. 40 поени минимум 

- техничар за обувки / техничар за 

моделирање на обувки 

алб 34 уч. 1 пар.     4 г.тр. 40 поени минимум 

 

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 646 ученици во 19 паралелки (306 ученици во 9 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 - 272 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 

 

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 
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41. ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ - РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

И ОБУКА „КИРО БУРНАЗ“  

 

Во прва година ќе се запишат 397 ученици во 13 паралелки (295 ученици во 10 паралелки со настава на 

македонски јазик и 102 ученици во 3 паралелки со настава на албански јазик) според наставни планови и програми за: 

 

Земјоделско - ветеринарна струка - 152 ученици, 5 паралелки 

-агротехничар / техничар за 

агроменаџмент  

(соработка со компанија Адут ГВН) 

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

-агротехничар / техничар за 

агроменаџмент 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 поени минимум  

- техничар по ветеринарна медицина 

(соработка со компанија 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  

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

       

 

Хемиско - технолошка струка – 93 ученици, 3 паралелки 

- прехранбен техничар мак 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 

- пекар 

(соработка со компанија Мо-Ша 

Мел Дооел) 

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

 

Лични услуги - 93 ученици, 3 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 

- фризер  

(соработка со компанија) 

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

 

Машинска струка - 59 ученици, 2 паралелки 

- машински техничар за моторни 

возила 

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

- каросериски механичар  

(соработка со компанија Термолифт 

ДД Доо, Делукс Ауто) 

мак 25 уч. 1 пар.   3 г.тр. 30 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, 55 поени минимум 

алб  136 уч.     4 пар.  

 

МАВРОВО И РОСТУШЕ 

 

43. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МАВРОВО – РОСТУШЕ“ 
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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, 55 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 компанија СУМБРО 

ТРЕЈД 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: 

 

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 компанија 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 297 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.  
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Гимназиско образование – 34 ученици, 1 паралелкa, 60 поени минимум 

(македонско – француска билингвална паралелка) 

мак  34 уч.     1 пар.  

 

Електротехничка струка - 102 ученици, 3 паралелки 

- електротехничар за компјутерска 

техника и автоматика 

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

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

 

Хемиско - технолошка струка, 59 ученици, 2 паралелки 

- прехранбен техничар 

*(соработка со компании, ШИШКОВИ-

Д ДОО Неготино, ФРУКТА ДОО 

Неготино, ВЕНЕЦ АД Неготино, 

ШУГАР АРТ ДООЕЛ Неготино, 

КИНГДОМ ДООЕЛ Неготино, ПИВКА 

2002 ДООЕЛ Неготино, РОСАЛ ДС 

ДООЕЛ с.Долнени, НУТЕЛА ЛЕОН 

ДООЕЛ Неготино, БОВИН ДООЕЛ 

НЕГОТИНО) 

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

- 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 136 ученици во 4 паралелки со настава на македонски јазик според наставни 

планови и програми за: 

 

Економско - правна и трговска струка - 102 ученици, 3 паралелки 

- економски техничар мак 102 уч. 3 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 280 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик според наставните 

планови и програми за: 

 

Машинска струка – 59 ученици, 2 паралелки 

- машински техничар  / машински 

техничар за моторни возила 

*(соработка со компании КОСТАЛ 

Охрид ДООЕЛ, ЛТХ ЛЕАРНИЦА 

ДООЕЛ Охрид, БРАТСТВО ИНОКС 

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

- техничар за производно 

машинство / техничар за 

компјутерско управување  

*(соработка со компании КОСТАЛ 

Охрид ДООЕЛ, ЛТХ ЛЕАРНИЦА 

ДООЕЛ Охрид) 

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

 

Електротехничка струка - 161 ученик, 5 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 

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

- техничар за индустриска мехатроника / 

електротехничар за компјутерска 

техника и автоматика 

*(соработка со компании КОСТАЛ 

Охрид ДООЕЛ, ЛТХ ЛЕАРНИЦА 

ДООЕЛ Охрид, ОДВ Електрик ДООЕЛ 

ОХРИД) 

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

 

Лични услуги - 30 ученици, 1 паралелка  

 

- техничар за козметичка нега и 

убавина 

*(соработка со компании 

Козметички салон СПА ИЗИДА 

Охрид, Студио АРС НОВА Охрид, 

Козметички салон СИЛВИЈА Охрид, 

Фризерскки салон ЛЕЈЛА, 

Фризерски салон МЛАДЕН Охрид, 

Фризерскио студио ЕСТЕТИК 

Охрид, Фризерско студио АУРА 

СТИЛ Охрид, Фризерско студио 

АТЕЛИЕР Охрид, Фризерски салон 

ВИН СТИЛ Охрид) 

мак 30 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 

Сообраќајна струка - 30 ученици, 1 паралелкa 

 

- техничар за патен сообраќај 

*(соработка со компанија Здружение 

на возачи Охрид, АМД Охрид, Авто 

школа БЛЕГ Охрид, Авто школа 

СИВ + Охрид, Авто школа СТАРС 

Охрид, Авто школа РОЛЕКС Охрид, 

КАРМЕН БАУ Центар ДООЕЛ 

Охрид) 

мак 30 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 254 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставни 

планови и програми за: 

 

Угостителско - туристичка струка - 186 ученици, 6 паралелки 

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

- угостителски техничар за рурален   

туризам 

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

- угостителски 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 
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- келнер  

 

*(соработка со компанија, ДОО 2ЕР 

ХОТЕЛС-Охрид (Хотел СУ-Охрид), 

ДООЕЛ ГРАДСКА ПЛАЖА-Охрид 

(Хотел МИЗО-Охрид), ДООЕЛ 

ЧИНГО-Охрид (Хотел ЧИНГО), ДУТ 

Хотел СИЛЕКС ДООЕЛ-Кратово 

(Хотел СИЛЕКС-Охрид), Инекс Дрим 

АД-СТРУГА (Хотел ДРИМ-Струга), 

Тино Јуниор БДВ ДООЕЛ-Охрид 

(Хотел ТИНО-Св.Стефан), Тино Јуниор 

ДОО (Хотел ТИНО-Охрид), Хотел 

ГРАНИТ ДООЕЛ-Охрид,Хотели 

Метропол АД (Хотел БЕЛВИ-Охрид),  

Хотели МЕТРОПОЛ АД (Хотел 

МЕТРОПОЛ-Охрид), Хотел Милениум 

Охрид, Лаунч бар Лихнидос Охрид) 

 

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

- готвач/слаткар  

 

*(соработка со компанија,ДОО 2ЕР 

ХОТЕЛС-Охрид (Хотел СУ-

Охрид),ДООЕЛ ГРАДСКА ПЛАЖА-

Охрид (Хотел МИЗО-Охрид), ДООЕЛ 

ЧИНГО-Охрид (Хотел ЧИНГО), ДУТ 

Хотел СИЛЕКС ДООЕЛ-Кратово 

(Хотел СИЛЕКС-Охрид), Инекс Дрим 

АД-СТРУГА (Хотел ДРИМ-Струга), 

Тино Јуниор БДВ ДООЕЛ-Охрид 

(Хотел ТИНО-Св.Стефан), Тино Јуниор 

ДОО (Хотел ТИНО-Охрид),Хотел 

ГРАНИТ ДООЕЛ-Охрид,Хотели 

Метропол АД (Хотел БЕЛВИ-Охрид),  

Хотели МЕТРОПОЛ АД (Хотел 

МЕТРОПОЛ-Охрид), Хотел Милениум 

Охрид, Лаунч бар Лихнидос Охрид) 

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: 
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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 

      

 

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) 

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 компанија КРИН КГ 

ДОО Прилеп) 

 

     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 компанија Тутунска 

Комбинат АД Прилеп, 

АГРОИНВЕСТ ДООЕЛ Прилеп, 

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 компаниите 

Млекара Мики, Донија Дооел, 

Стара Фурна Дооел)  

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 
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Лични услуги - 34 ученици, 1 паралелка 

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

 

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“ 

 

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  мак 

 

      34 уч.  

 

1 пар. 

 

4 г.тр. 

 

60 поени минимум 

 

 

-економски техничар *(соработка 

со компаниите Пелагониска 

ревизорска куќа ДОО, МБ Офис 

Плус ДООЕЛ,'' Мудрост'' 

ДООЕЛ)  

 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 

 

- бизнис администратор  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, 

ГЕНТЕРМ ДООЕЛ Прилеп,) 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55/45 поени минимум 
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- 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 204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според наставни 

планови и програми за: 

 

Гимназиско образование - 102 ученици, 3 паралелки, 60 поени минимум 

 

 Машинска струка – 34 ученици, 1 паралелка 

- машински  техничар / машинско -

енергетски  техничар / техничар за 

компјутерско управување 

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 

 

 

Спортска гимназија – 34 ученици, 1 паралелка 

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

 

РАДОВИШ 

 

57. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КОСТА СУСИНОВ“ 

 

Во прва година ќе се запишат 296 ученици во 9 паралелки (228 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 – 170 ученици, 5 паралелки, минимум 60 поени 

мак   136 уч.   4 пар.  

тур     34 уч.    1 пар.  

 

Геолошко - рударска и металуршка струка - 25 ученици, 1 паралелка 

- геолошко рударски техничар 

*(соработка со компании БОРОВ ДОЛ 

ДООЕЛ, БУЧИМ ДОО Радовиш) 

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

      

      Електротехничка струка -  68 ученици, 2 паралелки 
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- електротехничар - енергетичар мак  34 уч. 1 пар. 4 г.тр.     45 поени минимум 

- електротехничар - енергетичар тур  34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

      

Машинска струка - 34 ученици, 1 паралелка 

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

 

РЕСЕН 

 

58. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЦАР САМОИЛ“ 

 

Во прва година ќе се запишат 220 ученици во 7 паралелки (93 ученици во 3 паралелки со настава на 

македонски јазик, 68 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 - 84 ученици, 3 паралелки 

- агротехничар / техничар за 

фитомедицина 

*(соработка со компанија АГРОМОТО-

ТРЕЈД ДООЕЛ Ресен) 

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

- агротехничар / техничар за 

фитомедицина 

алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40/45 поени минимум 

- агротехничар / техничар за 

фитомедицина 

*(соработка со компанија АГРОМОТО-

ТРЕЈД ДООЕЛ Ресен) 

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 229 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 - 68 ученици, 2 паралелки 

- агротехничар / техничар за 

агроменаџмент 

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 поени минимум 

 

- техничар за фитомедицина / 

техничар по ветеринарна медицина 

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

 

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

 

Машинска струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- машински техничар за моторни 

возила 

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

  

Хемиско – технолошка струка – 25 ученици, 1 паралелка 

- прехранбен техничар 

*(соработка со компании МИК 

Свети Николе ДОО С. Николе, 

ЛИОН ДОО, С.Николе, ХЕМИ 

мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
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ПРОМ ДОО С.Николе, Шиктарски 

ДООЕЛ С.Николе) 

 

 

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.  

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: 
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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 моделирање на 

облека*(соработка со компанија 

ОКИТЕКС АД Скопје, ТЕКСТИЛ 

СОЛУШНС ДОО Скопје) 

       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 компании ОФИС 

ПЛУС ДООЕЛ Скопје, 

ДАНИВЕЛ КОНСАЛТИНГ ДОО 

Скопје) 

            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 

(македонско – англиска билингвална паралелка) 

 

 

67. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ 

 

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки (136 ученици во 4 паралелки со настава на 

македонски јазик и 136 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) 
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Земјоделско - ветеринарна струка - 204 ученици, 6 паралелки 

- техничар за ветеринарна медицина мак 34 уч.  1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за ветеринарна медицина алб 34 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 

- техничар за фитомедицина / 

техничар за агроменаџмент 

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

- техничар за фитомедицина / 

техничар за агроменаџмент 

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

        

        

68. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ 

 

Во прва година ќе се запишат 356 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик според наставни 

планови и програми за: 

 

 

Гимназиско образование - 204 ученици, 6 паралелки, 60 поени минимум 

 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 – 118 ученици, 4 паралелки 

- техничар за мебел и ентериер 

*(соработка со компанија МЕДИЈАН 

АС ДООЕЛ Скопје, КУЗЕ ДИЗАЈН 

ДООЕЛ Скопје, ЈП Национални шуми 

Скопје, ЈУ Зоолошка градина Скопје) 

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

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

- техничар за пејзажен дизајн 

*(соработка со компанија ГРИН 

ВОРЛД 3М ДООЕЛ Скопје, ЈП 

Национални шуми Скопје, ЈУ Зоолошка 

градина Скопје, ЈП Паркови и зеленило 

Скопје) 

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 
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- 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 наставни 

планови и програми за: 

 

Економско- правна и трговска струка - 476 ученици, 14 паралелки 

- економски техничар мак 238 уч. 7 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

- правен техничар мак 238 уч. 7 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 

 

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

ЈОВКОВ“ 

 

Во прва година ќе се запишат 535 ученици во 16 паралелки (263 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 

*(соработка со компании 

БОРОМАК ДООЕЛ СКОПЈЕ, 

КАМ ДОО Скопје, ЕЛМАРК 

ДООЕЛ Скопје, ГРИН ИТ ДОО 

Скопје, УНИКА АД Скопје) 

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

- економски техничар мак 102 уч. 3 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 340 ученици во 10 паралелки (306 ученици во 9 паралелки со настава на 

албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка на турски јазик) според наставни планови и програми за: 

 

Економско - правна и трговска струка - 204 ученици, 6 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 34 уч. 1 пар.  3 г.тр.  30 поени минимум 

 

Здравствена струка - 136 ученици, 4 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 
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- фармацевтски техничар алб 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 

- угостителски 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 476 ученици во 14 паралелки (306 ученици во 9 паралелки со настава на 

македонски јазик и 170 ученици во 5 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 - 170 ученици, 5 паралелки 

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

- медицински лабораториско-

санитарен техничар 

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

- медицински лабораториско-

санитарен техничар 

алб 34 уч. 1 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 594 ученици во 18 паралелки (399 ученици во 12 паралелки со настава на 

македонски јазик и 195 ученици во 6 паралелки со настава на албански 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. 

 

Градежно-геодетска струка - 458 ученици, 14 паралелки 

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

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

- градежен 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 

- 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 

- 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 

*(соработка со компании ГД 

ГРАНИТ АД Скопје, ЖИКОЛ 

ДООЕЛ Струмица, Занаетчиски 

дуќан ЧЕЛИК Скопје, ЛОЏИК 

ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, 

СИТИ БИЛД ДООЕЛ Скопје, 

ВЕЛЕТЕКСТИЛ ДООЕЛ Скопје)  

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

- поставувач на подови и плочки 

*(соработка со компании ГД 

ГРАНИТ АД Скопје, ЖИКОЛ 

ДООЕЛ Струмица, Занаетчиски 

дуќан ЧЕЛИК Скопје, ЛОЏИК 

ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, 

СИТИ БИЛД ДООЕЛ Скопје, 

ВЕЛЕТЕКСТИЛ ДООЕЛ Скопје) 

    алб 25 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, 

ЕВРОЕДИЛ ХОЛДИНГ 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, 

ЕВРОЕДИЛ ХОЛДИНГ 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 

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

- машинско енергетски техничар / 

машински техничар за моторни возила 

*(соработка со компанија) 

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/ 

инсталатер за греење и климатизација 

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

 

 

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

- електротехничар за електроника и 

телекомуникации 

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

 

Машинска струка - 93 ученици, 3 паралелки 

- машинско - енергетски техничар/ 

техничар за производно машинство 

*(соработка со компанија Герес 

Хајмер) 

 

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 381 ученик во 12 паралелки (220 ученици во 7 паралелки со настава на 

македонски јазик, 127 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 - 272 ученици, 8 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 
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- фризер  мак   68 уч. 2 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

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

- естетичар за нега на раце и нозе алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 

 

Графичка струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- графички уредник- дизајнер мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

 

Хемиско - технолошка струка - 75 ученици, 3 паралелки 

- прехранбен техничар 

*(соработка со компанија МАКО 

МАРКЕТ ДОО Скопје) 

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

- прехранбен техничар / техничар за 

заштита на животната средина 

*(соработка со компании КОМПАНИ 

БЕКИР ДООЕЛ Скопје, ИНТЕР МОЛ 

ЦЕНТЕР ДООЕЛ Скопје, ПИТЕ ДОО 

Скопје ) 

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

- месопреработувач  

*(соработка со компанија 

АТАНАСОВСКИ ДОО Скопје) 

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 381 ученик во 12 паралелки (220 ученици во 7 паралелки со настава на 

македонски јазик и 161 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 

 

Машинска струка - 220 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   мак  25 уч. 1 пар.  3 г.тр. 30 поени минимум 

- монтер на мотори и моторни возила  

*(соработка со компанија ВАН 

ХООЛ Македонија ДООЕЛ Скопје) 

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

 

Електротехничка струка – 25 ученици, 1 паралелка 

- автоелектроничар 

 

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

80. СРЕДНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

     „МИХАЈЛО ПУПИН“ 

 

Во прва година ќе се запишат 440 ученици во 14 паралелки (338 ученици во 11 паралелки со настава на 

македонски јазик, 68 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка на турски 

јазик) според наставни планови и програми за: 

 

Електротехничка струка – 440 ученици, 14 паралелки 
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- 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 59 уч. 2 пар. 4  г.тр. 45 поени минимум 

- електротехничар - енергетичар алб 34 уч. 1 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) 

 

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

- електромеханичар 

 

мак 25 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 

 

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 компании КАМ ДОО 

Скопје, ЖИТО МАРКЕТИ ДООЕЛ 

Скопје) 

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 
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- 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 

- 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 
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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 

          - 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“ 
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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: 

 

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  
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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 

 

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 компании 

ЛАБРАДОР ДООЕЛ Охрид, 

БИЉАНОВИ ДОО Струга, 

ПОДГОРКА ДООЕЛ Струга, 

ДРЕЗДА 1981 ДООЕЛ Струга, ТП 

АРТ 2019 Струга, ПЕКАРА 

ЦЕНТАР ДООЕЛ Струга, 

АГРОСИНГНАС ДООЕЛ Струга, 

НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД 

ДООЕЛ Струга, РЕБУШ ДООЕЛ 

Струга) 

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

- прехранбен техничар алб 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
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*(соработка со компании 

ЛАБРАДОР ДООЕЛ Охрид, 

БИЉАНОВИ ДОО Струга, 

ПОДГОРКА ДООЕЛ Струга, 

ДРЕЗДА 1981 ДООЕЛ Струга, ТП 

АРТ 2019 Струга, ПЕКАРА 

ЦЕНТАР ДООЕЛ Струга, 

АГРОСИНГНАС ДООЕЛ Струга, 

НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД 

ДООЕЛ Струга, РЕБУШ ДООЕЛ 

Струга) 

 

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 374 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 - 136 ученици, 4 паралелки 

- економски техничар мак 136 уч. 4 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 

 

 

94. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ 

 

Во прва година ќе се запишат 381 ученици во 12 паралелки со настава на македонски јазик според наставни 

планови и програми за: 

 

 

Земјоделско - ветеринарна струка - 161 ученици, 5 паралелки  
- агротехничар мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 40 поени минимум 

- техничар за фитомедицина мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за агроменаџмент мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 поени минимум 

- полјоделец 

*(соработка со компании БУЛ 

БИЛДИНГ ДОО Струмица, ЕКО 

ЕНЕРЏИ КОСМОС ДОО Струмица, 

СБД  МЕДПЛАНТ ДОО Струмица) 

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

      
 

 

Хемиско - технолошка струка - 93 ученици,  3 паралелки  
- прехранбен техничар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- месопреработувач/пекар 
*(соработка со компании БИО-

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр 30 поени минимум 
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КОМЕРЦ ДООЕЛ Струмица, МИГ-
Бисер ДОО Струмица, ВКУС ДОО 
Струмица, ШОНТЕ-БС ДООЕЛ 
Струмица, КЛАНИЦА СО 
ЛАДИЛНИК АД Струмица, 
ВАСИЛЕВИ ДООЕЛ Струмица, 
 

 
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 компании ЛЕТНИЦА 

ЛАНЏ ДООЕЛ Струмица, СИРИУС 

ДОО Струмица, ЛЕБЕТ АС ДООЕЛ 

Струмица) 

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

 

 

 

95. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НИКОЛА КАРЕВ“ 

 

Во прва година ќе се запишат 517 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 компании БИРО СЕФ 

ДООЕЛ Струмица, МЕТАЛ КГ ДООЕЛ 

Струмица) 

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

- инсталатер за греење и климатизација 
/ конструкциски механичар 

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

- автомеханичар/каросериски 
механичар 

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

 
 

Текстилно - кожарска струка - 68 ученици, 2 паралелки 

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

- техничар за дизајн на облека мак 34 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 компании ЖИКОЛ 

ДООЕЛ Скопје)           

мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум 
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Шумарско - дрвопреработувачка струка - 34 ученици, 1 паралелка 

- техничар за мебел и ентериер мак 34 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 компании ЖИКОЛ 

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     408 уч.   12 пар. 

 

 

97. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ – ВТОРА ГИМНАЗИЈА „7 МАРТ“ 

 

Во прва година ќе се запишат  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 680 ученици во 20 паралелки (204 ученици во 6 паралелки со настава на 

македонски јазик, 442 ученици  во 13 паралелки со настава  на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелкa на турски 

јазик) според наставни планови и програми за: 

 

Здравствена струка - 612 ученици, 18 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 

- фармацевтски техничар алб 34 уч. 1 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 

- 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 
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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 442 ученици во 13 паралелки (102 ученици во 3 паралелки со настава на 

македонски јазик и 340 ученици во 10 паралелки со настава на 

албански јазик) според наставни планови и програми за: 
 

Економско - правна и трговска струка - 442 ученици, 13 паралелки 
 

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

- економски техничар алб 272 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 340 ученици во 10 паралелки (34 ученици во 1 паралелка со настава на 

македонски јазик и 306 ученици 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 мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за изработка на облека алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за дизајн на облека алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- 
техничар за моделирање на 

облека 

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

 

Хемиско - технолошка струка - 136 ученици, 4 паралелки  
- хемиски лабораториски техничар алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

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

- техничар за заштита на животна 

средина 
алб 34 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 909 ученици во 27 паралелка (408 ученици во 12 паралелки со настава на 

македонски јазик и 501 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 мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 
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шпедиција 

- 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 - 263 ученици, 8 паралелки  
- машински техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 

- техничар за производно машинство 

/машински техничар 

*(соработка со компании КИЕЛ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово) 

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

- машински техничар за моторни 

возила 

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

- машински техничар за моторни 

возила 

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 

- техничар за компјутерско 

управување 

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

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

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

 

Земјоделско - ветеринарна струка – 136 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 

алб 34 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 – 136 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 34 уч. 1 пар. 3 гр.тр. 30 поени минимум 

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

 

Електротехничка струка – 170 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 алб 34 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  
- градежен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум 
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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, 55 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 

- 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 
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106. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР МИРАСЧИЕВ“ 

 

Во прва година ќе се запишат 102 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик според наставните 

планови и програми за: 

 

Текстилно - кожарска струка – 102 ученици, 3 паралелки 

- техничар за изработка на облека / 

техничар за моделирање на облека 

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

-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 238 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик според наставни 

планови и програми за: 

 

Здравствена струка - 238 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 лабораторискo - 

санитарен техничар 

     мак                                34 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 

 
 

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  
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- 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 

„8Септември”,  

- Државно средно училиште за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски” – Скопје во 

Средно општинско училиште „Кузман Шапкарев” – Битола и  

- Државен музичко-балетски училиштен центар „Илија Николовски-Луј” во Кавадарци.  

 

Паралелки во состав на државното средно училиште - Спортска академија има во:  

- СОУ „Кузман Шапкарев” – Битола, фудбал, ракомет, 

- СОУ „Перо Наков“ – Куманово, 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. 

 

 

 

II. УСЛОВИЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Запишувањето на учениците во јавните средни училишта (во натамошниот текст: училишта) во учебната 

2021/2022 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;  
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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:  

- 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. 

 
 
  



50 

 

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 

 

При пријавувањето, учениците ги поднесат следните документи: 

- 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). 

 

Учениците при пријавувањето во Спортската академија доставуваат и потврда за способности за спортски 

вештини за спортот за кој ученикот е проверуван. 

Учениците при пријавувањето во Математичко – информатичка гимназија 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. 

Првото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 14 јуни 2021 година во период од 12:00 часот 

до 19:00 часот, на 15 и 16 јуни 2021 година во период од 07:00 часот до 19:00 часот и на 17 јуни 2021 година во период 

од 07:00 часот до 15:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Ранг листите со резултатите од 

запишувањето и слободните места ќе се објават на 17 јуни 2021 година во периодот од 16:00 часот до 19:00 часот. 

Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 21 јуни 2021 година, 

а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 21 јуни 2021 година. 

Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 23 и 24 јуни 2021 година во период од 07:00 

часот до 19:00 часот и на 25 јуни 2021 година во период од 07:00 часот до 15:00 часот, согласно изготвен распоред од 

страна на училиштето. Ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 25 јуни 2021 

година во периодот од 16:00 часот до 19:00 часот. 

Квалификационото тестирање за второто пријавување ќе се организира во училиштата за средно образование 

на 26 јуни 2021 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 26 јуни 2021 година. 

Третото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 30 јуни 2021 година во период од 07:00 часот 

до 19:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Ранг листите со резултатите од запишувањето и 

слободните места ќе се објават на 1 јули 2021 година. 

Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, може 

да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок, на 23 август 2021 година за што 

доставуваат доказна документација. 

По објавување на 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 48 часа, а училиштата имаат обврска да ја вратат целокупната документација на учениците во рок од 48 

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 14 мај 2021 година. 

 

 

V. НАСОКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ 

  

Јавните средни училишта се должни интерните огласи ги објавуваат на јавно место во училиштето најдоцна 

до 23 април 2021 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 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 21 јуни 2021 година за второто пријавување, односно на 25 

јуни 2021 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 запишување на 

ученици во средните училишта во уписните рокови, ја утврдува ранг истата на примени ученици и решава по 

приговори од ученици по ранг листата во рок од 24 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 



53 

 

утврдениот број со овој Конкурс); 

- објавува интерен оглас согласно овој Конкурс за секое пријавување и го објавува на јавно место во училиштето; 

- објавува ранг листи на пријавени и 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 

пријавување во рок од 48часа по конечните ранг листи; 

- 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 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 рангирање на учениците согласно доставените документи определени во Конкурсот; 

- изготвува ранг листа на пријавените кандидати и запишаните кандидати со забелешка на ранг листата заклучно со 

кој реден број се примени ученици и правото на Приговор и ја 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:  

- 2 претставници на Министерството за образование и наука, 

- 2 претставници од Бирото за развој на образованието и  

- 1 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. 

 

  

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. 

 

 

Министер за образование и наука, 

          Мила Царовска 

 

 


