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           Vrz osnova na Konkursot za zapi{uvawe u~enici vo javnite sredni u~ili{ta za u~ebnata 2021/2022 
godina vo Republika Severna Makedonija, objaven od Ministerstvoto za obrazovanie i nauka vo sredstvata 
za javno informirawe po predlog na osnova~ot, SOU Kosta Susinov Radovi{ objavuva: 

 
                                                                            O  G   L   A   S 

ZA ZAPI[UVAWE  U^ENICI VO SOU KOSTA SUSINOV  RADOVI[  
VO U^EBNATA 2021/2022 GODINA 

 
           Vo prva godina }e se zapi{at 297  u~enici vo 9 paralelki  (229 u~enici vo 7 paralelki so nastava na 
makedonski jazik i 68 u~enici vo 2 paralelki so nastava na turski jazik) spored nastavnite planovi i 
programi za: 

1. GIMNAZISKO OBRAZOVANIE - 170 u~enici, 5 paralelki,  minimum 60 poeni 

• So nastava na makedonski jazik 136 u~enici vo 4 paralelki; 

• So nastava na turski jazik 34 u~enika vo 1 paralelka. 

 
2. GEOLO[KO-RUDARSKA I METALUR[KA STRUKA-25 u~enici, 1 paralelka 

            - geolo{ko rudarski tehni~ar  

         *(sorabotka so kompanii BOROV DOL DOOEL, BU~IM DOO Radovi{)         

            - 25 u~enici, 1 paralelka, 45 poeni minimum  

• So nastava na makedonski jazik 25 u~enici vo 1 paralelka so ~etiri godi{no traewe. 

 
3. ELEKTROTEHNI^KA STRUKA-68 u~enici, 2 paralelki 

            -elektrotehni~ar-energeti~ar           
            - 34 u~enici, 1 paralelka, 45 poeni minimum  

• So nastava na makedonski jazik 34 u~enici vo 1 paralelka so ~etiri godi{no traewe. 
 
            -elektrotehni~ar-energeti~ar           
            - 34 u~enici, 1 paralelka, 45 poeni minimum  

• So nastava na turski jazik 34 u~enici vo 1 paralelka so ~etiri godi{no traewe. 

 
4. MA[INSKA  STRUKA-34 u~enici, 1 paralelka 

             - ma{inski tehni~ar   

             - 34 u~enici, 1 paralelka, 45 poeni minimum  
            •    So nastava na makedonski jazik 34 u~enici vo 1 paralelka so ~etiri godi{no traewe. 
 
1.USLOVI ZA ZAPI[UVAWE NA U^ENICITE 

       Zapi{uvaweto na u~enicite vo SOU Kosta  Susinov vo u~ebnata 2021/2022 godina }e se vr{i pod uslovi 
i na na~in utvrdeni so Zakonot za srednoto obrazovanie, Zakonot za stru~no obrazovanie i obuka,  
Konkursot  i so ovoj oglas. 
        Uslovite za zapi{uvawe na u~enicite vo prva godina se: 
                  -da imaat zavr{eno osnovno obrazovanie; 
                  -da ne se postari od 17 godini; 

                  -da se opredelile za plan i programa za eden od slednte  vidovi obrazovanie: 
                                a)gimnazisko obrazovanie; 
                               b)stru~no obrazovanie i obuka; 
                 -da gi ispolnuvaat kriteriumite utvrdeni so ovoj Oglas. 
 

      Kriteriumi za izbor na u~enicite se: 

− sreden uspeh na u~enikot od VI  do IХ  oddelenie; 

− sreden uspeh na u~enikot postignat po ~etiri predmeti (maj~in jazik, stranski jazik i dva predmeti {to 
se od zna~ewe za strukata); 
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− diplomi od osvoeni ( I, II i III) mesta od me|unarodni натпревари, како и државни natprevari  (организирани 

од акредитирани здруженија  од Министерството за образование и наука) по maj~in jazik, stranski jazik, 
природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија i nastavni predmeti {to se od zna~ewe 
za strukata odnosno izbornoto podra~je; 

− sredna vrednost od poeni dobieni za povedenie  od  VI  do IХ  oddelenie. 
 
           U~enicite od romskata etni~ka zaednica mo`at da se zapi{at ako imaat do 10% pomalku poeni od 
brojot na poenite predvideni soglasno Oglasot, za soodvetnite nastavni planovi i programi,  и ако ги 

задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаење и вештини во соодветното училиште. 
          Besplaten prevoz ili smestuvawe na u~enicite koi }e se zapi{at vo prva godina, nema da bide 
obezbeden ako izbraniot vid na obrazovanie (struka) go ima vo op{tinata, odnosno regionot. 

Vo slu~aj koga vo u~ili[teto se prijavat pogolem broj na u~enici koi gi ispolnuvaat predvidenite 
uslovi od planiraniot broj predviden vo ovoj oglas, }e se organizira kvalifikaciono testirawe po 

nastavniot materijal od osmo i devetto oddelenie po slednite nastavni  predmeti i toa: 
-за гимназиско образование –мајчин јазик и математика и; 

-за другите струки - мајчин јазик и математика. 

         Za sredniot uspeh od VI до IХ  oddelenie u~enikot mo`e da dobie najmnogu 50 poeni (општиот uspeh od 

{esto, sedmo, osmo и деветто oddelenie se sobira, se deli na ~etiri i istiot broj se mno`i so koeficient 

10). 
       Za sredniot uspeh postignat od ~etirite predlo`eni nastavni predmeti (dva nastavni predmeti 
zadol`itelno za site vidovi obrazovanie i dva predmeti {to se zna~ajni za strukata), u~enikot mo`e da 
dobie najmnogu 20 poeni (5 poeni za sekoj predmet). 
      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 поена,  за II место-2 поена  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. 

(Примарно 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). 

        Utvrdeniot минимум broj poeni za prvoто prijavuvawe, e sostaven del na ovoj Oglas. 
 
                                  ПРЕГЛЕД 

      на наставните предмети од основното образование кои се предвидени во критериумите за рангирање на успехот на 

учениците 

Реден 

број 

1.ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

            -подрачје/комбинација- 

задолжителни  

наставни  предмети 

наставни предмети кои се од 

значање за струката 

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 

2. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

                   -струка- 

задолжителни  

наставни  предмети 

наставни предмети кои се од 

значање за струката 

1 Геолошко-рударска                                                       

и  металуршка струка 

-мајчин јазик 

-странски јазик 
-математика 

-физика 

2 Електротехничка струка -мајчин јазик -математика 
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-странски јазик -физика 

3 Машинска струка -мајчин јазик 

-странски јазик 
-математика 

-физика 

 
2. POTREBNI DOKUMENTI ZA ZAPI[UVAWE  
      Pri prijavuvaweto, u~enicite treba da gi podnesat slednite dokumenti: 
   - prijava za zapi{uvawe (пријавата  ја изготвува МОН и ја објавува на официјалната веб страница.          

Пријавата е бесплатна и се подига во училиштето); 

   - originalni svidetelstva od VI  do IX  oddelenie; 

   - diplomi, (dokolku imaat) od osvoeni (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 значање за струката, насоката, односно избраното подрачје; 

   - izvod od mati~nata kniga na rodenite (bez ogled na datumot  na izdavaweto). 
 
3. KONKURSNI ROKOVI 
      Prijavuvaweto i zapi{uvaweto na u~enicite se vr{i vo еден upisен rok, so три prijavuvawa во месец јуни. 
     Prvoto prijavuvawe i zapi{uvawe na u~enicite se vr{i: 
- na  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  rezultatite od zapi{uvaweto i slobodnite 

mesta }e se objavat na 17  juni 2021 godina, во период од 16:00  часот  до 19:00 часот. 

     Квалификационото тестирање  ќе се организира во училиштето на 21 јуни 2021 година, а конечните ранг листи со 

резултатите ќе се објават на 21  јуни 2021 година.  

     Vtoroto prijavuvawe и запишување na u~enicite }e se vr{i: 

- na 23  и  24 juни 2021 godina 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 rezultatite od zapi{uvaweto i slobodnite 

mesta }e se objavat na 25 juнi 2021 godina во период од 16:00  часот  до 19:00 часот. 

     Квалификационото тестирање  за второто пријавување  ќе се организира во училиштето на 26 јуни 2021 година, а 

конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 26  јуни 2021 година.  
    Третоto prijavuvawe и запишување na u~enicite }e se vr{i: 

- na 30 juни 2021 godina во период од 07:00  часот  до 19:00 часот ,  
согласно изготвен распоред од страна на училиштето. А ранг листите со rezultatite od zapi{uvaweto i 

slobodnite mesta }e se objavat na 1 juли 2021 godina. 
     Учениците кои  се упатени на поправни испити, испит на годината, 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. 

 
 4. НАСОКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОГЛАСОТ 

      Училиштето е должно интерните огласи да ги  објават на јавни места во училиштето најдоцна до 23 април 2021 

година, во рамките на вкупниот број на ученици и паралелки утврдени со овој Оглас. 

     Училиштето по првото пријавување може да го намали  утврдениот број  на минимум поени  дадени во Огласот 

најмногу 10 поени, освен за упис во гимназиското образование, каде намалувањето на утврдениот број на поени 

минимум не е дозволено. 

    Училиштето е должно со интерен оглас за второ пријавување, односно трето пријавување да ги истакнат 

утврдените минимум поени со кои е можно учениците да конкурираат за запишување во определен план и програма.            

Објавувањето на минимум поени треба да се изврши на 21 јуни 2021 година за второто пријавување, односно на 25 

јуни 2021 година за третото пријавување.  
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    За учениците кои завршиле деветто одделение во РСМ, 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 училиштето формира Училишна комисија за запишување на учници, која ја сочинуваат  5 (пет) 

членови и тоа: 

-директорот 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 

заменик членови. 

     Училишната комисија одговара за правилно и навремено спроведување на Огласот за запишување на ученици во 

училиштето во уписните рокови, ја утврдува ранг листата на примени ученици и решава по приговори од ученици по 

ранг листата во рок од 24 часа по истекување на истата и ги врши следните надлежности: 

-формира посебни комисии (комисија за прием на документи, комисија за рангирање и комисија за 

квалификационо тестирање на учениците во училиштата во кои ќе се пријават поголем број на ученици кои ги 

исполнуваат предвидените услови од  утврдениот број на овој Оглас); 

-објавува интерен оглас согласно овој Оглас 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; 

-ги враќа примените документи (освен пријавата) на учениците коишто не се запишани во училиштето по секое 

пријавување во рок од 48 часа по конечните ранг листи; 

-ги утврдува резултатит од од организациското 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 одговара за приманите  документи; 

-ги архивира приманите 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 Огласот; 

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

кој реден број се примени ученицит и правото на Приговор и ја доставува Училишната комисија; 

-ја известува Училишната комисија  доколку се пријават повеќе  ученици од утврдениот број со овоj Оглас. 

     Во училиштето доколку се пријават поголем број на  ученици од предвидените планирани во овој оглас  а кои ги 

исполнуваат предвидените услови, се организира  квалификациско тестирање. Тестирањето се однесува за сите 

ученици  кои имаат ист број на  поени а се под и над последниот реден број предвиден  за прием согласно огласот. 

     За реализација на квалификационото тестирање  во училиштето доколку  се појават поголем број на ученици  кои 

ги исполнуваат предвидените услови  од планираниот број  предвидени со овој оглас, министерот со решение 

формира комисија во состав од од 5 члена и тоа: 

         -2 претставници од Министерството за образование и наука,  

         -2 претставници од Бирото за развој на образованието и,  

         -1 претставник од училиштето во кое се спроведува квалификационо тестирање. 

     Претседател на комисијата е  претставник од министерството, а комисијата има заменик претседател и заменици 

членови. 

     Квалификационото тестирање на учениците ќе се реализира во училиштето, врз основа на испитна програма и 

тестови изготвени од Бирото за развој на образованието. 

  
5. НАДЗОР  НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОГЛАСОТ 

          Надзор над спроведување на  овој Оглас врши Министерството за образование и наука,  Државниот просветен 

инспекторат и овластениот просветен инспектор на општината.   

           
             NAPOMENA: Пrijavuvaweto se vr{i li~no od u~enikot ili roditelot, staratelot, И obvrska na 

u~enicite koi ja povtoruvale godinata e da se zapi{at vo prviot upisen rok.    
 
                  Во Радовиш  

                  05.04.2021 год.                                                                                            SOU Kоста  Sусинов Радовиш  

                                                                                                    Директор Гоце Лазаров  


