
 

Врз основа на Конкурсот на Министерството за образование и наука за упис 

на ученици во јавните средни училишта во Република Северна Македонија  , 

Статутот на училиштето, г. и Одлуката на Наставничкиот колегиум од  23.  04. 

2020 год.   Училишната комисија во состав: 

1. Љупчо Станковски  - претседател 

2. Бесим Рамадани - заменик претседател 

3.  Панче Јакимовски   - професор  

4. Весна В. Миладинова - професор 

5. Сузана Цветаовска  -  член  од  УО 

6.  Арлинд Нуредини - член  од  УО 

 
 

О      б      ј      а      в      у      в      а: 

И  Н  Т  Е  Р  Е  Н     О  Г  Л  А  С 

за  пријавување за упис на ученици во прва година во јунскиот уписен рок во учебната 

2020/2021 год. 

 Во Државното училиште за физичка култура ,,Методи Митевски - Брицо,, - Скопје 

за наставен план за  стручно гимназиско образование - спортска гимназија, во учебната 

2020/2021 год. во прва година,  во првиот    уписен рок  ке се запишат вкупно 204  ученици   

од кои 136  ученици во  4 паралелки  на македонски наставен јазик  и  68 ученици во  2  

паралелки    на албански наставен јазик. 

Во  интерес на развојот на спортот во Македонија, како и здравјето на младата 

популација, во  училиштето  се предвидува да се запишат 34 ученици од внатрешноста на 

државата. Овие ученици ке се рангираат на посебна ранг листа од редот на пријавените 

кандидати кои се со постојано живеалиште надвор од Скопје, ги исполнуваат општите 

услови за упис во ова училиште. Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе 

се запишат во прва година во училиштето нема да биде обезбеден ако спортска 

гимназија има  во општината односно регионот каде што им е постојано живеалиште. 

 Квотата од 34 ученици влегува во состав на   паралелките  на македонски 

наставен јазик. Доколку не се јават доволен број на ученици од внатрешноста на 

државата, бројот на слободни места ќе се пополни со ученици од Скопје.  

Право на упис имаат сите ученици кои завршиле основно образование и не се постари од 
17 год. 



 
За пријавување за упис се потребни следните документи: 
 
1. Пријава за упис во прва год која се набавува во училиштето и е беспатна  
2. Оригинални свидетелства од VI   до IX  одд. 
3. Оригинален извод од матичната книга на родените без оглед на датумот на 

издавање 
4.  Здравствен картон за имунизација  
5. Нострифицирани документи и уверение за регулиран државјански статус за 

учениците кои едно или повеќе одделенија од основното образование ги завршиле 
во странство 

6. Дипломи од државни или меѓународни натпревари  (организирани од 

акредитирани здруженија од МОН) 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  и во индивидуални и колективни спортови. 

 
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 16 и 17 јуни 2020 

година од 07 до 15 часот,  а ранг листите со резултатите од запишувањето и 

слободните места ќе се објават на 18 јуни 2020 година.  

 Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 24 и 25 јуни 2020 

година, од 07 до 15 часот,  а резултатите од запишувањето и слободните места ќе 

се објават на 26 јуни 2020 година.  

 Третото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 29 јуни 2020 

година, од 07 до 15 часот,   а резултатите од запишувањето и слободните места ќе 

се објават на 30 јуни 2020 година.  

Доколку во првото пријавување во првиот уписен рок  се исполни предвидениот 
број на ученици нема да се организира  второ и трето пријавување. 

 

Потребен минимум поени со кои ученикот може да се пријави за упис е 50, и тоа 

според следните основи: Среден успех од шесто  до деветто  одделение, успех по 

предметите мајчин јазик, странски јазик, биологија и  физичко воспитување, поени 

од поведението на ученикот   и поени од  Дипломи од државни или меѓународни 

натпревари  (организирани од акредитирани здруженија од МОН) доколку имаат 

итоа за 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  во .индивидуални и колективни спортови. 



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 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). Ученикот по сите критериуми утврдени 

со овој конкурс може да добие најмногу 80 поени.   

Учениците кои не го исполнуваат минимумуот од 50 поени не ќе можат да 

поднесат пријава за упис во првото пријавување во првиот уписен рок.  

Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во училиштето 

ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно 

Конкурсот и ги задоволуваат потребните критериуми за упис во училиштето. 

Обврска е документите да ги поднесе лично ученикот, родителот или неговиот 

старател. 

Учениците од ДУФК ,, Методи Митевски – Брицо,, - Скопје кои ја повторувале 

годината направо се должни да се запишат во првото пријавување во првиот 

уписен рок. 

За учениците од училиштето  кои се упатени на поправен испит во јунската и 

августовската сесија, а нема да положат , училиштето е должно да им обезбеди 

места во рамките на предвидениот број на ученици според Конкурсот и тие ке се 

запишат на 24 Август. 

Учениците кои што нема да бидат примени се должни во рок од  48 часа  по 
објавувањето на резултатите да ги подигнат документите. 

    
 23. 04.2020 год.    Претседател на  Училишна комисија, 

 С К О П Ј Е     Љупчо Станковски------------------------- 



                       

 

 

 

 


