
Vrz osnova na ~len 30 od Statutot na Srednoto u~ili{te na Grad Skopje  "Lazar Tanev" -  Skopje, U~ili{nata 
komisija  za zapi{uvawe na u~enici vo prva godina  na den 05.05.2021 godina, objavuva 
 
 
 

INTEREN  OGLAS 

ZA ZAPI[UVAWE U^ENICI VO I GODINA 
VO U^EBNATA 2021/2022 GODINA 

(Pрe~isten tekst) 
 
 
Vo u~ebnata 2021/2022 godina vo Sredno u~ili{te na Grad Skopje "Lazar Tanev"- Skopje  spored planovite i 
programite za ugostitelsko-turisti~kata struka }e se zapi{at 340 u~enici rasporedeni vo 10 paralelki ( 272 
u~enici vo 8 paralelki so nastava na makedonski jazik i 68 u~enici vo 2 paralelki  so nastava na albanski jazik) 
spored  nastavnite planovi i programi za : 
 

Угостителско-туристичка струка - 306 ученици, 9 паралелки 
 

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

(македонско-француска билингвална паралелка) 

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

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

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

- готвач                        мак    102 уч.  3 пар.  3 г.тр.  30 минимум поени 

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

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

Хемиско-технолошка струка  - 34 ученици, 1 паралелка 
 

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

USLOVI ZA ZAPI[UVAWE И КРИТЕТИУМИ ЗА ИЗБОР NA U^ENICITE: 
Zapi{uvaweto na u~enicite vo u~ili{teto  vo u~ebnata  2021/2022 godina }e se vr{i pod uslovi  i na na~in utvrden  
so Zakonot za sredno obrazovanie i Zakonot za stru~no obrazovanie i obuka i ovoj konkurs. 
 
Nastavata se izveduva na makedonski jazik i kirilskoto pismo. 
Za pripadnicite na zaednicite koi sledat nastava na jazik razli~en od makedonskiot jazik i negovoto kirilsko 
pismo, nastavata vo javnite sredni u~ili{ta se izveduva na jazikot i pismoto na soodvetnata zednica. 
 
Uslovite za zapi{uvawe na u~enicite se : 
- da imaat zavr{eno osnovno obrazovanie; 
- da ne se postari od 17 godini; 
- da se opredelile za plan i programa za eden od profilite  vo ovoj konkurs; 
- da gi ispolnuvaat  kriteriumite utvrdeni so ovoj konkurs; 
 
 

Критериуми за избор на ученици се: 

-     sreden uspeh na u~enikot od VI do IX 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 t.e. biologija i geografija za ugostitelsko-turisti~ka struka i hemija i matematika za hemisko-
tehnolo{ka struka); 

- diplomi od osvoeni  (I, II и III) mesta  od megunarodni natprevari, kako i dr`avni natprevari (organizirani od 
akreditirani zdru`enija od Ministerstvoto za obrazovanie i nauka) po   maj~in jazik, stranski jazik, i nastavni 
predmeti {to se od zna~ewe za strukata odnosno izbornoto podra~je. 

- sredna vrednost  od poeni dobieni za povedenie од VI до IX одделение 
- site gorenavedeni kriteriumi minimum poeni: 

 za hotelsko-turisti~ki tehni~ar                                  45 poeni 

 za ugostitelski tehni~ar                                                   45 poeni 

 za tehni~ar za nastani i animacii                                  45 poeni 

 za kelner/slatkar                                                                           30 poeni 

 za gotva~                30 poeni 

 za pekar                                                                                   30 poeni 
 
 

U~enicite od romskata etni~ka zaednica mo`at da se zapi{at vo odredeno javno sredno u~ili{te ako imaat do 
10% pomalku poeni od brojot na poenite predvideni soglasno Konkursot za soodvetnite nastavni planovi i programi 
i ako gi zadovoluvaat dopolnitelnite kriteriumi za ispit na znaewe i ve{tini vo soodvetnoto u~ili{te. 

Besplatniot 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. 

Dokolku vo u~ili{teto se prijavat pogolem broj od u~enici od planiraniot broj so ednakov broj poeni, }e se 

organizira kvalifikaciono testirawe по наставниот материјал од осмо и деветто одделение od predmetite мајчин 

јазик и математика. 



Утврдените дополнителни критериуми и определувањето на соодветни дипломи за запишување на учениците 
во прва година на образование во училиштeто се применуваат во случаи кога во училиштeто ќе се пријават поголем 

број на ученици кои ги исполнуваат предвидените услови од утврдениот број во објавениот Оглас за запишување на 
ученици во училиштето. 

 Во случаите од претходниот став, за сите ученици кои имаат ист број поени и се под и над последниот реден 

број утврден во објавениот Оглас за запишување на ученици во училиштето, се организира квалификационен испит на 

знаење, согласно закон.  

Како соодветни дипломи за запишување на учениците во прва година на образование во училиштето се 
определуваат дипломи за освоено прво, второ и трето место на меѓународни натпревари, како и републички 

натпревари организирани од страна на акредитирани здруженија на наставници за организирање натпревари од 
Министерство за образование и наука, по наставните предмети: мајчин јазик, странски јазик, природни науки, 

математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката, односно 

изборното подрачје. 

Brojot na poeni za op{tiot uspeh od VI do IX oddelenie se dobiva koga sredniot uspeh od VI, VII, VIII и  IX 
oddelenie se sobira, se deli so 4, a potoa se mno`i so koeficient 10. U~enikot mo`e da dobie najmnogu 50 poeni 

Za sredniot uspeh postignat po ~etirite наставни predmeti (2 zadol`itelni za site vidovi na obrazovanie i 2 
predmeti {to se zna~ajni za strukata), u~enikot mo`e da dobie najmnogu 20 poeni ( 5 poeni za sekoj predmet). 
Za osvoeno mesto od megunarodni i dr`avni natprevari u~enikot mo`e da dobie: 

- зa osvoeno mesto od megunarodni natprevari- 5 poeni, 

-          za osvoeno  mesto od dr`avni akreditirani natprevari 3 poeni za I mesto, 2 poeni za II mesto i 1 poen  za III 
mesto). 

Za sredna vrednost od poenite za povedenie od VI до IX oddelenie  u~enikot  mo`e da dobie najmogu 5 poeni 
(primerno povedenie  se vrednuva so 5 poeni , dobro povedenie se vrednuva so 3 poeni i nezadovolitelno povedenie so 
0 poeni. Srednata vrednost  e zbir od poenite za povedenieto od {esto, sedmo, osmo i devetto oddelenie podelen so 4). 
 

Utvrdeniot broj minimum poeni za prvoto prijavuvawe, se sostaven del na ovoj Konkurs. 
 

U~ili{tata po prvoto prijavuvawe mo`at da go namalat utvrdeniot broj na minimum poeni dadeni vo 
Konkursot, za najmnogu  do 10 poeni. 
 

U~ili{tata se dol`ni so interen oglas za vtoroto prijavuvawe odnosno tretoto prijavuvawe da go istaknat 
utvrdeniot minimum poeni so koi e mo`no u~enicite da konkuriraat  za zapi{uvawe vo opredeleniot plan i 
programa. 
 
Objavuvaweto  na minimum poeni treba  da se izvr{i : 
-za  vtoro prijavuvawe  na 21.  Juni  2021 godina 
-za treto prijavuvawe  na  25.   Juni  2021 godina. 
 

U~enicite koi zavr{ile devetto oddelenie vo Republika Severna Makedonija , a edno, dve ili tri oddelenija 

(VI, VII или VIII oddelenie) zavr{ile vo stranstvo, za tie oddelenija se zema uspehot od devetto oddelenie i va`at 
istite kriteriumi za izbor na u~enici dadeni pogore. 
Napomena: Na prijavata za upis kandidatot zadol`itelno da go napi{e i telefonot za kontakt. 
 
 
POTREBNI DOKUMENTI ZA ZAPI[UVAWE: 
Pri prijavuvaweto, u~enicite treba da gi podnesat slednite dokumenti: 
- prijava za zapi{uvawe (prijavata za zapi{uvawe ja izgotvuva Ministerstvo za obrazovanie i nauka i ja 
objavuva na oficijalnata veb strana) 

- originalni svidetelstva od VI до IX oddlenie; 

- 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 

значење за струката односно изборното подрачје 
- izvod od mati~na kniga na  rodenite (bez  ogled  na  datumot  na  izdavawe); 
 
 
KONKURSNI ROKOVI: 

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписен рок со три пријавувања во месец јуни. 

Првото пријавување и запишување на учениците се врши на 14 јуни 2021 година, во период од 12.00 до 19.00 часот,  на 

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

согласно изготвен распоред од стана на училиштето: 

* на 14 јуни 2021 година 

- од 12:00 - 13:30 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите А, Б, В, Г, Д 

- од 13:30 - 14:30 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј 
- од 14:30 - 16:30 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите К, Л, Љ, М, Н, Њ, О 

- од 16:30 - 18:30 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф 

- од 18:30 - 19:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Х, Ц, Ч, Џ, Ш 
 

* на 15 и 16 јуни 2021 година 

- од 07:00 - 10:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите А, Б, В, Г, Д 

- од 10:00 - 12:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј 
- од 12:00 - 15:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите К, Л, Љ, М, Н, Њ, О 

- од 15:00 - 18:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф 

- од 18:00 - 19:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Х, Ц, Ч, Џ, Ш 
 



* на 17 јуни 2021 година 

- од 07:00 - 11:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите А, Б, В, Г, Д, Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј, К, Л, 

Љ 
- од 11:00 - 15:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите М, Н, Њ, О, П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф, Х, Ц, 

Ч, Џ, Ш 
 

Ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 17 јуни 2021 година во период 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, 07.00 до 19.00 часот и на 25 

јуни 2021 година во период од 07:00 до 15:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето: 

* на 23 и 24 јуни 2021 година 

- од 07:00 - 10:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите А, Б, В, Г, Д 

- од 10:00 - 12:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј 
- од 12:00 - 15:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите К, Л, Љ, М, Н, Њ, О 

- од 15:00 - 18:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф 

- од 18:00 - 19:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Х, Ц, Ч, Џ, Ш 
 

* на 25 јуни 2021 година 

- од 07:00 - 11:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите А, Б, В, Г, Д, Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј, К, Л, 

Љ 
- од 11:00 - 15:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите М, Н, Њ, О, П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф, Х, Ц, 

Ч, Џ, Ш 
 

Ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 25 јуни 2021 година во периодот од 

16:00 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, 07.00 до 19.00 часот, согласно 

изготвен распоред од страна на училиштето: 

* на 30  јуни 2021 година 

- од 07:00 - 10:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите А, Б, В, Г, Д 

- од 10:00 - 12:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј 
- од 12:00 - 15:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите К, Л, Љ, М, Н, Њ, О 

- од 15:00 - 18:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф 

- од 18:00 - 19:00 часот прием на документи на презимиња кои започнуваат на буквите Х, Ц, Ч, Џ, Ш 
 

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. 
 

Учениците и нивните родители/старатели имаат право на приговор, во рок од 24 часа по објавувањето на ранг листата, 

а Училишната комисија решава по поднесените приговори во рок од 24 часа по истакнувањето на ранг листата. 
 

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. 
 
 
 

U^ILI[NA KOMISIJA 
                                                                                                                                   

Pretsedatel, 

  Слаѓана Трпковска-Салтирова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 

- Пријавувањето по конкурсот се врши лично или од родител/старател. На пријавата 

задолжително да се напише телефонски број за контакт. 
 
- Dokumentite pristignati po po{ta nema da se razgleduvaat. 
 
 

- Учениците и нивните родители/старатели имаат право на приговор во рок од 24 часа по 

објавувањето на ранг листата 
 
 
 
 

U^ILI[NA KOMISIJA 
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, 

Слаѓана Трпковска-Салтирова 
 


