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Vrz osnova na КОНКУРСOT за запишување ученици во јавните средни училишта 
во учебната 2018/2019годинавоРепубликаМакедонија, U~ili{nata Komisija za 
zapi{uvawe na u~enici pri Srednoto Op{tinsko U~ili{te "Metodi 
Mitevski-Brico"-Del~evo, objavuva

O   G   L   A   S
Za zapi{uvawe u~enici vo Prva godina

vo u~ebnata 2018/2019 godina

I.Vo prva godina vo u~ili{teto }e se zapi{aat   272 u~enici vo 8 
paralelki оd niv 5 paralelki ili 170 u~enika vo Gimnazisko 
obrazovanie,  2paralelki  ili 68 u~enika vo Tekstilno-ko`arska 
struka so 4 godi{no traewe-nasoka konfekciski tehni~ar odnosno 
tekstilen tehni~ar, 1 paralelka ili 34 u~enici vo Хemisko-
tehnolo{ka struka  4 godi{no traewe и toa:

Gimnazisko obrazovanie                 Tekstilno-ko`arska struka
 170 u~enika vo 5 paralelki             (konfekciski tehni~ar-tekstilen tehni~ar)

  68 u~enika vo 2 paralelki

Hemisko-tehnolo{ka  struka
    (prehramben tehni~ar)                   
34   u~enika vo 1 paralelka

II. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Запишувањето на учениците воучилиштетово учебната 2018/2019 година ќе 
се врши под услови и на начин утврдени со Законот за средното образование, 
Законот за стручно образование и обука, Конкурс и интерниот Оглас.

 
Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва 

година во јавните средни училишта, нема да биде обезбеден ако избраниот вид на 
образование  (струка)  го  има  во  општината,  односно  регионот.Наставата  се 
изведува на македонски јазик и кирилско писмо.

 
Условите за запишување на учениците 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:
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а) гимназиско образование;
б) стручно образование и обука;

                 - да ги исполнуваат критериумите утврдени со  Конкурс и интерниот 
оглас и тоа за:
 

 
а) гимназиско     образование  ;   
б) стручно     образование     и     обука  ;  

а  )    G  имназискообразование  soutvrdenminimumpoeni - 60 poeni    so koi }e 
mo`at u~enicite da konkuriraat za zapi{uvawe vo gimnaziskoto obrazovanie vo 
Prviotupisenrok-Prvoprijavuvawe со тоа што при самиот упис да се определат 
согласно своите афинитети, за соодветното подрачје и комбинација (А или Б) што ќе ја 
изучуваат во текот на нивното образование и тоа:

- 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) и 
- јазично - уметничко подрачје (комбинација Б).

b  )   Tekstilno  -  ko   ̀  arskastruka  -  konfekciskitehni  ~  ar   4   
godi  {  notraewe  soutvrdenminimumpoeni - 45poenisokoi }
emo`atu~enicitedakonkuriraatzazapi{uvawevotekstilno-
ko`arskastrukavoPrviotupisenrok-Prvoprijavuvawe

в  )   Hemisko  -  tehnolo  {  kastruka  -  prehrambentehni  ~  ar   4   
godi  {  notraewe  soutvrdenminimumpoeni - 45poenisokoi }
emo`atu~enicitedakonkuriraatzazapi{uvawevoHemisko-tehnolo{kastruka 
voPrviotupisenrok-Prvoprijavuvawe

U~eniciteodromskataetni~kazaednicamo`atdasezapi{atvou~ili{tetoakoimaatd
o 10% 
pomalkupoeniodbrojotnapoenipredvidenisoovojoglaszasoodvetnitenastavniplano
viiprogramiiakogiispolnuvaatdopolnitelnitekriteriumizaispitnaznaeweive{t
inidokolkukakotakvigiutvrdiu~ili{teto.

III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
 
При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:



-       пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува 
од училиштето и истата е бесплатна);

-       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  и  наставни 
предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје);

-       извод  од  матичната  книга  на  родените  (без  оглед  на  датумот  на 
издавањето).

IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ
 
Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во  два уписни рока 

со две пријавувања во месец јуни.
 
Првото пријавување и запишување на учениците се врши на 18 и 19 јуни 

2018 година, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места 
ќе се објават на 20 јуни 2018 година.

 
 
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.

 
Второто  пријавување  и  запишување  на  учениците  ќе  се  врши  на     28   

јуни     2018  година,  а  резултатите  од  запишувањето  и  слободните  места  ќе  се   
објават на     29 јуни2018 година.  

 
За учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за 

побрзо  напредување, се  организира  втор  уписен  рок  во  месец  август,  во 
училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок.

 
Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 23 
август 2018 година, а резултатите од запишувањето на учениците ќе се објават на 
24 август 2018 година.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР
 
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 и 
наставни предмети што се од значење за струката односно изборното 
подрачје;

−    средна вредност од поени добиени за поведение.
 
 



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 најмногу 5 поени.(За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, за 
освоено место од државни натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 
поен  за III место).На  ученикот  му  се  вреднува  само  една  диплома  која  носи 
најмногу поени.

 
За средна вредност од поените за поведение од VI доIX 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).

 
Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие 

најмногу 80 поени.
 
Утврдениот број минимум поени за првото пријавување, се составен дел на 

овој Оглас.
 
Училиштето за второто пријавување, може да го намали утврдениот број на 

минимум поени дадени во Конкурсот  и  интерниот оглас  најмногу до 10 поени, 
освен  за  гимназиско  образование,  економско  –  правна  и  трговска  струка  и 
здравствена струка.

 
Училиштето  го  објавува  минимумот  поени  на  25 јуни  2018 

годиназавторотопријавување.
 
За учениците кои завршиле деветто одделение во Република 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.

VI.IZBORI ZA PI[UVAWE

Izborotizapi{uvawenau~enicitesevr{isoglasnoplanotiprigramatazakoju~eniko
tseopredeleilvrzosnovanavkupniotbrojpoeni 
{tosepresmetuvaatoddelnozasekojkandidat.



VkupniotbrojnapoeniseutvrduvasporedkriteriumitezaizborutvrdenivoglavaVodog
lasot.

Pri prijavuvaweto se prepora~uva na u~enicite dokumentite da ne se 
pra}aat po po{ta.Prijavuvaweto se vr{i li~no od u~enikot odnosno roditelot-
staratelot.

По објавувањето на  ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците 
кои не се запишани,  задолжително ја подигнуваат целокупната доставена 
документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа 

Vo ramkite na utvrdeniot broj u~eni~ki mesta vo oglasot imaat pravo da se 
zapi{aat i u~enicite koi ja povtruvale godinata so pravo da go zadr`at statusot 
na u~enik  za ista struka-vid na obrazovanie vo u~ili{teto.
OBVRSKA NA U^ENICITE KOI JA POVTORUVALE GODINATA SO 
ZAVR[UVAWETO NA NASTAVNATA GODINA, E DA SE PRIJAVAT VO 
PRVIOT UPISEN ROK

П Р Е Г Л Е Д 
на наставните предмети од основното образование кои се предвидени во
критериумите за рангирање на успехот на учениците

1                        2                     3                        4

Ред.
бр.

С Т Р У К А
     ( vidnaobrazovanie)
односно изборното подрачје

Наставни предмети кои
       се задолжителни

Наставни предмети кои 
се
     од значење за 
струката,



   1 Tekstilno-ko`arska4 г.т мајчинистранскијазик Hemija, matematika

   2 Hemisko-tehnolo{ka 4 
г.т

мајчинистранскијазик Hemija, matematika

3 Gimnazisko obrazovanie
-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)

мајчинистранскијазик Matematika, Физика

Математика,Биологија

Matematika,Историј
а

Matematika,Историј
а

Matematika,Историј
а

Matematika,Историј
а

U~ili{na Komisija za Zapi{uvawe
                                                                                                  Pretsedatel,

           Љупчо Прачкоски


