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Me Konkursin për regjistrimin  e  nxënësve në arsimin e mesëm në vitin
shkollor 2022/2023 është përcaktuar mundësia për regjistrimin e nxënësve sipas
planeve dhe programeve mësimore për: gjimnaz, arsim profesional (arsim teknik me
kohëzgjatje katërvjeçare, arsim profesional – me kohëzgajtje tre dhe dy vjeçar),
arsim i mesëm i artit dhe arsim i mesëm për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore.

Në përputhje me nenin 42 të Ligjit për Arsimin e Mesëm („Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë së Veriut ” nr. 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, 67/2017dhe 64/2018) dhe „Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 229/2020), Ligjit për Arsim Profesional
dhe Trajnim („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 71/2006, 117/2008,
148/2009, 17/2011, 24/2013, 137/2013, 41/2014, 145/2015, 55/2016dhe 64/2018 dhe
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 275/2019) dhe Ligjit
për Akademinë e Sportit („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 115/2014,
129/2015, 146/2015, 30/2016 dhe 142/2016dhe 64/2018) dhe Ligjin për Gjimnazin
Matematikë-Informatikë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
64/2018), regjistrimi i nxënësve në shkollat e mesme publike realizohet në bazë të
Konkursit të cilin e shpall  Ministria e Arsimit dhe Shkencës në mjetet e informimit
publik me propozim të komunave dhe Qytetit të Shkupit.

Me Konkursin për regjistrimin  e  nxënësve në arsimin e mesëm në vitin
shkollor 2022/2023 është përcaktuar mundësia për regjistrimin e nxënësve sipas
planeve dhe programeve mësimore për: gjimnaz, (drejtimi matematiko - natyrore -
(kombinimi A), drejtimi matematiko - natyrore - (kombinimi B), drejtimi shoqëroro -
humanitar ( kombinimi A),  drejtimi shoqëroro - humanitar ( kombinimi B), drejtimi
gjuhësor - artistik (kombinimi A), drejtimi gjuhësor - artistik (kombinimi B), arsim
profesional (arsim teknik me kohëzgjatje katërvjeçare,arsim profesional – me
kohëzgjtje tre vjeçare dhe formim profesional me kohëzgjatje dy vjeçare), arsim i
mesëm i arteve dhe arsim i mesëm për nxënës me nevoja të veçanta arsimore dhe
arsim i mesëm -Gjimnaz në Gjimnazin Matematikë-Informatikë.

Mësimi në shkollat e mesme publike zhvillohet në Gjuhën maqedonase dhe në
alfabetin cirilik. Për pjesëtarët e bashkësive që ndjekin mësimin në gjuhë tjetër nga
gjuha maqedonase dhe alfabetit të tij cirilik, mësimi në shkollat e mesme publike
bëhet në gjuhën dhe shkrimin e bshkësisë përkatëse.

Për nxënësin i cili do të regjistrohet në paralele të arsimit profesional e cila
është shënuar me * (bashkëpunim me kompaninë), arsimi praktik do të jetë me
numër të shtuar të orëve të kaluara në kompani.



K O N K U R S
për regjistrimin e nxënësve

në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2022/2023
në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Në shkollat e mesme publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut për
vitin shkollor 2021/2022, sipas planeve dhe programeve mësimore të caktuara do të
regjistrohen numri i nxënësve, si vijon:

BEROVË

1. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „ACO RUSKOVSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 186 nxënës në 6 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase, sipas planeve  dhe programeve mësimore për këto drejtime:

Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, 60 pikë minimum
maq    102 nx.     3 paralele

Drejtimi tekstil dhe lëkurë–25 nxënës, 1 paralele

- teknik për përpunimin e veshjes
* (bashkëpunim me kompaninë
“Poloteks”- SHPK Berovë)

maq. 25 nx.    1 par. 4v. minimum 45 pikë 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi hotelieri dhe turizëm34 nxënës, 1 paralele
- teknik hotel-restorant / teknik hotelerie

Pylltari - profesioni përpunues  drurit

-teknik mobiljesh dhe interiere *
(bashkepunim me ‚‚ Dimart 2015 '' – SHPKNJP
Berovë)

maq.

maq.

maq.

34 nx.

25 nx.

25 nx.

1 par.

1 par.

1 par.

4v.

4v

4v.

minimum 45 pikë

minimum 45 pikë

minimum 45 pikë

MANASTIR



2. SHKOLLA E MESME KOMUNALE – GJIMNAZI „JOSIP BROZ TITO”
Në vitin e parë do të regjistrohen 180 nxënës në 6 paralele me mësim në

gjuhën maqedonase, sipas planeve  dhe programeve mësimor në gjimnaz:
Gjimnaz - 150 nxënës, 5 paralele, 60 pikë minimum

Maq.150nx.   5 par.

Gjimnaz- 30 nxënës, 1 paralele, 60 pikë minimum
(paralele bilinguale gj.maqedone- gj.frenge)

мaq.30nx.   1 par.

3. SHKOLLA E MESME TEKNIKE KOMUNALE „GJORGJI
NAUMOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 322 nxënës në 10 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase, sipas planeve dhe programeve mësimore si vijon:

Drejtimi   makineri - 136 nxënës, 4 paralele

- teknik për menaxhim kompjuterik maq 34 nx. 1 par. 4v minimum 45 pikë
- teknik i makinerisë/ teknik makineri-
energjetikë Maq 34 nx. 1 par. 4v minimum 45 pikë

- teknik mekanik për automjete
motorike Maq 34 nx. 1 par. . 4v minimum 45 pikë

- përpunues i metalit/ saldator maq 34nx. 1 par. 3v. minimum 30 pikë

Drejtimi  elektroteknikë - 186 nxënës, 6 paralele

- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatik maq 102 nx. 3 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

- elektroteknik për elektronikë dhe
telekomunikacion

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 50 pikë

- elektroteknik - energjetikë
* (bashkëpunim me kompaninë FOD
SHPKNJP Manastir)
- teknik i mekatronikës industriale
* (bashkëpunim me kompaninë KROMBERG
&SHUBERT MAKEDONIJA SHPKNJP

maq

maq

25nx.

25nx.

1 par.

1 par.

kzgj.4v.

kzgj. 4v

minimum 45 pikë

minimum 55pikë

Manastir)

4. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „TAKI DASKALLO”

Në vitin e parë do të regjistrohen 467 nxënës në 14 paralele prej të cilëve
399 nxënës në 12 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas plan
programeve mësimore dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën shqipe për:



Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë
maq

shq

68 nx.

34 nx

2 par.

1 par.

.
Gjimnaz - 34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë

(paralele bilinguale gj.maqedone-gj.angleze)

maq 34 nx. 1 par.

Drejtimi  gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 34 nxënës, 1 paralele
- teknik i gjeologjisë dhe xehetarisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi ndërtimtari dhe gjeodezi - 68 nxënës, 2 paralele
- teknik i ndërtimtarisë / teknik
arkitektonik

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik i ndërtimtarisë shq. 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi  komunikacion - 68 nxënës, 2 paralele
- teknik për komunikacion rrugor maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë
- teknik për transport dhe shpedicion maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 34 nxënës, 1 paralele
- teknik për dizajn të veshjes/ teknik
për përpunimin e veshjes

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v
.

minimum 45 pikë

Drejtimi   grafikë – 59 nxënës,  2 paralele
- redaktor grafik - dizajner / teknik
grafik

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- shtypës/përpunues i aplikacioneve
vizuele * (bashkëpunim me kompaninë ShA
Kiro Dandaro- Manastir)

maq 25 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë

Drejtimi  hotelieri dhe turizëm - 34 nxënës, 1 paralele
- teknikihotelierisëdheturizmit maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Shërbime personale 34 nxënës, 1 paralele

- teknik për kujdesin e kozmetikës  dhe bukurisë   maq. 34nx.     1 par.      pr.4 v.      minimum 45
pikë

5. SHKOLLA E MESME EKONOMIKE KOMUNALE ,,JANE
SANDANSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve  mësimore:

Drejtimi ekonomi-juridik dhe tregti–170nxënës, 5paralele



- teknik i ekonomisë maq 136 nx. 4 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- teknik i tregtisë elektronike dhe
marketingut digjital

maq 34 nx. 1 par. kzgj.4 v. minimum 60 pikë

6. SHKOLLA E MESME KOMUNALE E BUJQËSISË „KUZMAN SHAPKAREV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 25 nxënës në 1 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve  mësimore për:

Drejtimi i bujqësisë dhe veterinerisë - 25 nxënës, 1 paralele
- agroteknik / teknik i
agromenaxhmentit / teknik
fitomjekësie / teknik i mjekësisë
veterinare * (bashkëpunim me ZK
PELLAGONIA
SHA Manastir)

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 40/45 pikë

7. SHKOLLA E MESME KOMUNALE E MJEKSISË „DR. JOVAN KALLAUZI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 254 nxënës në 8 paraleleme mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi   shëndetësi– 254 nxënës, 8 paralele
- motër medicinale maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4 v minimum 70 pikë

- teknik  i farmacisë
* (bashkëpunim me EUROFARM Manastir)

maq 50 nx. 2 par. kzg. 4 v minimum 70 pikë

- teknik i fizioterapisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4 v minimum 70 pikë
- motër/gjinekologji- akusheri maq 34 nx. 1 par kzgj. 4v minimum 70 pikë

- teknik i dhëmbëve maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4 v minimum 70 pikë

Shërbime personale - 34 nxënës, 1 paralele
- teknik për optikë të syve maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v minimum 60 pikë

8. SHKOLLA SHTETËRORE E MUZIKËS MANASTIR

Në vitin e parë do të regjistrohen 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën
maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore:

Arsimi i artit – drejtimi arti muzikor - 34 nxënës, 1 paralele
- teoricient i muzikës dhe performues maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v minimum 60 pikë оени

BOGDANC



9. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „BOGDANC”

Në vitin e parë do të regjistrohen 159 nxënës në 6 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase, sipas planeve dhe programeve mësimore:

Gjimnaz - 34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
maq 34 nx. 1 par.

Drejtimi  komunikacion - 25 nxënës, 1 paralele
- teknik për transport dhe
shpedicion * (bashkëpunim me Desiva
Transport SHPKNJP, Vikmar
TRANSPORTSHPKNJP, IN TREJD SHPK,
SHA për trafikun postar "Posta e
Maqedonisë së Veriut")

maq 25 nx. 1 par. pr. 4 v minimum 60 pikë

Drejtimi shëndetësi - 25 nxënës, 1 paralele
-motërmedicinale maq     25 nx.      1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
* (bashkëpunim me ISHP
Spitali i Përgjithshëm Gjevgjeli,

ISHP Rojal Medika 2, ISH Negorski Bani,
ISHP Qendra Shëndetësore Shëndeti)

Drejtimi ndërtimtari-gjeodezi - 25 nxënës, 1 paralele
-teknik i ndërtimtarisë
*(bashkëpunim me
kompanitëPELLAGONIA-TIRIC SHPKNJP
Gjevgjeli, ALLFA PROJEK SHPKNJP
Gjevgjeli, MANSARD Koce SHPKNJP
Gjevgjeli, EUROINK SHPK Gjevgjeli “DGPN
GOJA SHPKNJP)

maq 25nx. 1 par. 4v.k. minimum 45 pikë

Drejtimi tekstil– lëkurë – 25 nxënës, 1paralele
- teknik për përpunimin e veshjes
*(në bashkëpunim me kompanitë GLLOBALL
TREJD SHPKNJP Bogdanc, SHUNTOV
SHPKNJP Bogdanc, DOKATEKSTIL SHPK
Bogdanc, BREBO-EKOTEX SHPKNJP)

maq 2
5
n
x
.

25nx. 1 par. 4v.k. minimum 45pikë

Profesioni elektroteknikë – 25 nxënës , 1 paralele

- teknik elektrik - energjetik / maq.       25 nx.      1par.    kzgj.4 v. minimum45/55 pikë
teknik elektrik për teknologji
kompjuterike dhe automatikë

* (bashkepunim me ELECTRODISTRIBUCIJA
Shpknjp  ABA PELIVANOV f.Furka – Dojran
LUKA SOFT Gjevgjeli STARKOM
Risto Shpknjp  ELECTRO - DON Shpknjp,)



VALLANDOVË

10. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „GOCE DELLÇEV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 109 nxënës në 4 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore:
Gjimnaz – 34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë

Maq 34nx.   1par.

Drejtimi   bujqësi dhe veterinari–25 nxënës, 1 paralele
- teknik për fitomedicinë/ maq 25nx. 1 par. pr. 4 v minimum 45 pikë
teknik agrar* (bashkëpunim me SHPTSH

Vardarec SHPKNJP, SHPTSH Vikmark
SHPKNJP SHPTSHU feniks –trejd Shpknjp,
Dim Komerc Shpknjp, DZPTU Eko oranzheri
Anska reka, Agromol Micevi, Pego Agrofruit
Shpknjp, Rojo Briliante Shpknjp, Dena
produkt shpknjp”

Drejtimi Makineri – 25nxënës, 1paralele
- teknik për menaxhimin e
kompjuterit
*(bashkëpunim me, DIM KOMERC
SHPKNJP Vallandovë, FANSI KORNER
SHPK VALLANDOVË MD STRAISHTE
SHPKNJP VALLANDOVË)

maq 25 nx. 1 par. pr.4 v.k. minimum 45 pikë

Drejtimi Shëndetësi – 25nxënës, 1paralele
-asistent dental maq. 25 nx.      1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë

* (bashkëpunim me kompanitë
ISHP DR. KONSTATIN GETOV VALLANDOVË
ISHP DR. FILIP TOSHEV, IPSH SHTËPIA SHËNDETIT
SHËNDETI VALLANDOVË)

VELES

11. SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI „KOÇO RACIN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele (136 nxënës në
4 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim
në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë
maq. 136 nx. 4 par.
shq. 34 nx. 1 par.

12. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „JOVÇE TESLLIÇKOV”



Në vitin e parë do të regjistrohen 93 nxënës në 3 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi ekonomik -juridik dhe tregëti - 93 nxënës, 3 paralele
- teknik i ekonomisë maq. 25 nx. 1 par. kzgj. 4v. minimum 60 pikë
Euro Brik CompanI shpk - Veles, Irena Vel
shPKNJP - Veles, SHPTSH "ZITO" eksport –
import SHPKNJP Veles, SHPKNJP Maris Biro
- Veles, Leov Kopani SHPKNJP - Veles,
Shoqata e Punonjesve Financiar - Veles -
Byroja e Kontabilitetit”NEDINI” – Veles  ,
Noter Tanja Asporova - Veles, DPTGU
DELTA - PROM SHPKNJP - Veles, Avokat
Denis Beljuroski, I-va  kniga  Shpk - Veles,
Malina Veles- Veles, Iva 2003 SHPKNJP -
Veles, Vital bt Shpk - Veles, Euro Brik –
Kompani Shpk-Veles)

- administrator biznesi/tekniki
tregtisë elektronike dhe marketingut
digjital

maq. 34 nx. 1 par. kzgj.4v. minimum 60 pikë

- shitës - referent për shërbime
shitëse

maq. 34 nx. 1 par. kzgj. 3 minimum 30 pikë

13. SHKOLLA E MESME KOMUNALE
PROFESIONALE„KOLENEDELLKOVSKI”
Në vitin e parë do të regjistrohen 304 nxënës në 10 paralele me mësim në

gjuhën maqedonase dhe sipas planeve dhe programeve mësimore në këto drejtime:
Drejtimi makineri – 118nxënës, 4 paralele

- teknik i makinerisë/ /teknik
mekineri –energjetikë

maq. 34 nx. 1 par. kzgj. 4 v minimum 45 pikë

- teknik për menaxhim kompjuterik/
teknik i makinerisë për automjete

maq. 34 nx. 1 par. kzgj. 4 v minimum 45 pikë

- teknik për makineri prodhuese
*(bashkëpunim me kompanitë BRAKO Veles,
MARKART SHPKNJP Veles, RONTIS
SHPKNJP Veles, Peskara Vel)

maq. 25 nx. 1 par. kzgj. 4 v minimum 55 pikë

- automekanik / saldator / instalues i
ngrohjes  dhe kondicioner
* (bashkëpunim me kompaninë LEOV
KOMPANI SHPK Veles, Brako SHPK Veles,
Peskara Vel)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 3 v minimum 30 pikë

Drejtimi  elektroteknikë - 127 nxënës, 4 paralele
- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

maq. 68 nx. 2 par. kzgj. 4 v minimum 55 pikë

- elektroteknik për elektronikë dhe
telekomunikacion

maq. 34 nx. 1 par. kzgj. 4 v minimum 50 pikë

- teknik i mekatronikës
industriale/teknik elektrikë-
energjetikë
* (bashkëpunim me MARKART SHPKNJP
Veles)

maq. 25 nx. 1 par. kzgj. 3 v minimum 45/45 pikë



Drejtimi  komunikacion - 34 nxënës, 1 paralele
- teknik për transport dhe shpedicion maq. 34 nx. 1 par. kzgj. 4 v minimum 60 pikë

Drejtimi   hotelieri  dhe turizëm - 25 nxënës, 1 paralele
- kamarier/kuzhinjer /pastiçer maq 25 nx. 1 par. kzgj. 3 v minimum 30 pikë и

*(bashkëpunim me Shato
SOPOT ShPK, DUU Romantik
Hotels SHPKNJP - Veles,
Xhunior PARK SHPKNJP,
Restaurant STOBI SHPKNJP,
TP Menata Dace - Veles,
SHPTSH "ELBI" Marjana SHPKNJP,
DUTU EXTRA BOEM SHPKNJP
Glorius Shpk Hotel Gardenia Veles

14.SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KOMUNALE „DIMITRIJA ÇUPOVSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 186 nxënës në 6 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi kimi-teknologji - 50 nxënës, 2 paralele
- teknik për mbrojten e ambientit
jetësor
* (bashkëpunim me kompaninë JKP
DERVEN Veles)

maq. 25 nx. 1 par. kzgj. 4 v minimum 45 pikë

- përpunues i mishit /bukëpjekës
*(bashkëpunim me kompaninë
AGRIA SHPKNJP Veles)

maq. 25 nx. 1 par. kzgj. 3 v minimum 30 pikë

Drejtimi - shëndetësi - 102 nxënës, 3 paralele

- motër medicinale maq 34 nx. 1 par. kzgj 4 v minimum 70 pikë
- teknik i farmacisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4 v minimum 70 pikë
- teknik medicinal laboratorik –
sanitar/teknik i fizioterapisë/
gjinekologji dhe akusheri

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4 v minimum 70 pikë

Shërbime personale - 34 nxënës, 1 paralele

- teknink për kujdesin e kozmetikës
dhe bukurisë

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4 v minimum 45 pikë

VINICË



15. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „VANÇO PRKE”

Në vitin e parë do të regjistrohen 211 nxënës në 7 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë
maq 102nx.   3 par.

Drejtimikimik-teknologji – 25nxënës, 1paralele
- teknik ushqimor
*(bashkëpunim me kompaninë
MAKPROGRES SHPK Vinicë)

maq. 25nx. 1 par. 4 v.k. minimum 45 pikë

Drejtimi tekstil dhe   lëkurë - 25 nxënës, 1 paralele
- teknikpër përpunimin e veshjes /
teknik për modelimin e veshjes
* (bashkëpunim me MAK NOVA - Vinicë)

maq 25 nx. 1 par. pr. 4 v minimum 45 pikë

Drejtimi komunikacion - 34 nxënës, 1 paralele
- teknik për komunikacion rrugor maq 34.nxë. 1 par. kzgj. 4 v minimum 55/60 pikë

/ teknik për transport dhe shpedicion

Drejtimi makineri - 25 nxënës, 1 paralele
- teknik i makinerisë/ maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4 v minimum 45 pikë
teknik përautomjetet motorike
*(bashkëpunim me Agro - Bar Vinica)

VRAPÇISHTË

16. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „NEGOTINO"

Në vitin e parë do të regjistrohen 102 nxënës në 3 paralele (68 nxënës në
2 paralele me mësim në gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në
gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për gjimnaz:

Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë
shq. 68 nx. 2 par.
turq. 34 nx. 1 par.

GJEVGJELI

17. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „JOSIF JOSIFOVSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 286 nxënës në 10 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore:

Gjimnaz – 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë
maq.102nx.   3 par.

Gjimnaz – 34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
(paralele bilinguale gj.maqedone-gj.frenge)



maq.34nx. 1par.

Drejtimi hotelieri dhe turizëm - 50 nxënës, 2 paralele
- teknik –hotelieri dhe turizëm
* (në bashkëpunim me FORTUNA
INTERNACIONAL SHPKNJP Gjevgjeli,
SHPTSHSH BOKO SHPKNJP, PRINCES
GRUP SHPK-RAMADA PLLAZA HOTEL
Gjevgjeli, FLLAMINGO MAKOTEN SHPKNJP
Gjevgjeli, MD TOP GRUP 2018 SHPK)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 3v minimum 30 pikë

- kamerier/kuzhinier
* (në bashkëpunim me FORTUNA
INTERNACIONAL SHPKNJP Gjevgjeli,
SHPTSHSH BOKO SHPKNJP, PRINCES
GRUP SHPK-RAMADA PLLAZA HOTEL
Gjevgjeli, FLLAMINGO MAKOTEN SHPKNJP
Gjevgjeli, MD TOP GRUP 2018 SHPK)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 3v. minimum 30 pikë

Drejtimi  makineri - 50 nxënës, 2 paralele
- teknik i makinerisë për automjete
motorike
* (në bashkëpunim me KONTI HIDROPLAST
SHPKNJP  Gjevgjeli, MOTO PROM SHPKNJP
Gjevgjeli, VIDIA Vane SHPKNJP, AMD
Gevgjeli SHPK, CTP GRUP SHPKNJP)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- automekanik/ saldator

*( bashkëpunim me KONTI HIDROPLAST
SHPKNJP Gjevgjeli, MOTO PROM SHPKNJP
Gjevgjeli, VIDIA Vane SHPKNJP)

maq 25 nx. 1 par. kzgj.3 v. minimum 30 pikë

Drejtimi ekonomik - juridik dhe tregëti - 25 nxënës, 1 paralele
- teknik i ekonomisëadministrator
biznesi
* (në bashkëpunim me KOLEVKO OFIS
SHPKNJP Gjevgjeli, JPKG Higjiena Komunale
Gjevgjeli dhe me Komunën e Gjevgjelisë,
KONALTING HRISMI)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

DrejtimiShëndetësi- 25nxënës, 1 paralele
- teknik i fizioterapisë/ motër
medicinale gjinekologji-askusheri
*(në bashkëpunim me ISHP Spitali i
përgjithshëm Gjevgjeli, Banjat Negorski  SHA
Gjevgjeli,EPSH DEJNEKA)

maq. 25nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë

GOSTIVAR

18. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „GOSTIVAR”



Në vitin e parë do të regjistrohen 374 nxënës në 11 paralele (68 nxënës në
2 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 238 nxënës në 7 paralele me mësim
në gjuhën shqipe dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas
planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 306 nxënës, 9 paralele, minimum 60 pikë
maq 34 nx. 1 par.
shq. 204 nx. 6 par.
turq. 68 nx. 2 par.

Gjimnaz – 34nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
(paralele bilinguale gj.maqedone-gj. angleze)

maq 34 nx.
1par.

Gjimnaz – 34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
(paralele bilinguale gj.shqipe-gj. angleze)

shq 34 nx.     1par.

19. SHKOLLA E MESME KOMUNALE MEDICINALE „GOSTIVAR”

Në vitin e parë do të regjistrohen 209 nxënës në 8 paralele (50 nxënës në
2 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 100 nxënës në 4 paralele me mësim
në gjuhën shqipe dhe 59 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas
planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi  shëndetësi – 236 nxënës, 8 paralele
- motër medicinale maq 50 nx. 2 par. kzgj.4v minimum 70 pikë
* (bashkëpunim me EPSH  Dr. Ferid Murad,
ESHP  LIFE KERAMIKS, ESHP BE DENT;
ESHP MEDIKO PRIMA, ESHP GUGI BLU,
ESHP KARDIOMED FS, ESHP HUMANA,
ESHP BEO MEDIKA - Gostivar, ESHP D-r
ANETA –Gostivar ESHP ROJAL MEDIKA,
ESHP  NOVA MEDIKA, ESHP MILENA
MEDIKA , ESHP  ILI-MEDIKA, ESHP Dr.
Brane, ESHP ES-MEDIKA, ESHP Dr. HASIM
SALIU, ESHP EHOMED )

- motër medicinale
* (bashkëpunim me EPSH  Dr. Ferid Murad,
ESHP  LIFE KERAMIKS, ESHP BE DENT;
ESHP MEDIKO PRIMA, ESHP GUGI BLU,
ESHP KARDIOMED FS, ESHP HUMANA,
ESHP BEO MEDIKA - Gostivar, ESHP D-r
ANETA –Gostivar ESHP ROJAL MEDIKA,
ESHP  NOVA MEDIKA, ESHP MILENA
MEDIKA , ESHP  ILI-MEDIKA, ESHP Dr.
Brane, ESHP ES-MEDIKA, ESHP Dr. HASIM
SALIU, ESHP EHOMED )

shq 75 nx. 3 par. kzgj.
4v

minimum 70 pikë



- motër medicinale
* (bashkëpunim me EPSH  Dr. Ferid Murad,
ESHP  LIFE KERAMIKS, ESHP BE DENT;
ESHP MEDIKO PRIMA, ESHP GUGI BLU,
ESHP KARDIOMED FS, ESHP HUMANA,
ESHP BEO MEDIKA - Gostivar, ESHP D-r
ANETA –Gostivar ESHP ROJAL MEDIKA,
ESHP  NOVA MEDIKA, ESHP MILENA
MEDIKA , ESHP  ILI-MEDIKA, ESHP Dr.
Brane, ESHP ES-MEDIKA, ESHP Dr. HASIM
SALIU, ESHP EHOMED )

tr. 25 nx. 1 par. kzgj.
4v

minimum 70 pikë

- teknik i dhëmbëve
* (bashkëpunim me ESHP FEKO,
ESHP BE DENT, ESHP LIFE KERAMICS)

-teknik i farmacisë

shq

tur

25 nx.

34 nx.

1 par.

1 par.

kzgj.4v

kzgj.4v

minimum 70 pikë

minimum 70 pikë

20. SHKOLLA E MESME TEKNIKE KOMUNALE „GOSTIVAR”

Në vitin e parë do të regjistrohen 502 nxënës në 19 paralele (159 nxënës
në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 234 nxënës në 9 paralele me
mësim në gjuhën shqipe dhe 109 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën turke)
sipas planeve dhe programeve mësimore:

Drejtimi  makineri–75 nxënës, 3 paralele
- teknik i makinerisë maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4 v minimum 45 pikë

* (bashkëpunim me LEAR CORPORATION
MACEDONIA SHPKNJP  Tetovë; Vardar
Dolomit SHPKNJP  (Gostivar), Frigoteknika
2000 Shpknj, HIDROTERMIKA SISTEM
SHPKNJP  )

- teknik i makinerisë
* (bashkëpunim me LEAR CORPORATION
MACEDONIA SHPKNJP  Tetovë; Vardar
Dolomit SHPKNJP  (Gostivar), Frigoteknika
2000 Shpknj, HIDROTERMIKA SISTEM
SHPKNJP  )

shq 25 nx. 1 par. kzgj. 4 v minimum 45 pikë

-saldator/automekanik
* (bashkëpunim me Frigoteknika 2000 Shpknj,
KARTEL SHPKNJP -Gostivar)

shq .25 nx   1 par. kzgj 3v minimum 30 pikë kzgj. 3 v minimum 30 pikë

Drejtimi  elektroteknikë– 327 nxënës, 12 paralele



-teknik për mekatronikë industrialemaq.     25 nx.        1 par.     kzgj. 4 v              minimum 55 pikë
* (në bashkëpunim me kompaninë
LEAR CORPORATION MAQEDONI
SHPKNJP TETOVË)

teknik për mekatronikë industrialeshq.     25 nx.        1 par.     kzgj. 4 v minimum 55 pikë
* (në bashkëpunim me kompaninë
LEAR CORPORATION MAQEDONI
SHPKNJP TETOVË)

Drejtimi  ndërtimtari dhe gjeodezi - 50 nxënës, 2 paralele
- teknik i arkitekturës/teknik i
ndërtimtarisë

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

* (në bashkëpunim me Frigotehnika shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- elektroteknik i energjetikës maq 25 nx. 1 par. pr. 4 v minimum 45 pikë
* (bashkëpunim me Elektro Market Shpk -
Gostivar; LEAR CORPORATION MACEDONIA
SHPKNJP Tetovë; Vardar Dolomit SHPKNJP
Shkup (Gostivar), Frigoteknika 2000 Shpk,)

- elektroteknik i energjetikës
* (bashkëpunim me Elektro Market Shpk -
Gostivar; LEAR CORPORATION MACEDONIA
SHPKNJP Tetovë; Vardar Dolomit SHPKNJP
Shkup (Gostivar), Frigoteknika 2000 Shpk,
eksport-import -Bogovinjë)

shq 25 nx. 1 par. pr. 4 v minimum 45 pikë

- elektroteknik i energjetikës turq 25 nx. 1 par. pr. 4 v minimum 45 pikë
* (bashkëpunim me Elektro Market Shpk -
Gostivar; LEAR CORPORATION MACEDONIA
SHPKNJP Tetovë; Vardar Dolomit SHPKNJP
Shkup (Gostivar), Frigoteknika 2000 Shpk,
eksport-import -Bogovinjë)

- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

maq 25 nx. 1 par. pr. 4 v minimum 55 pikë

* (bashkëpunim me Nani Print Info – Kode
Gostivar)
- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë
* (bashkëpunim me Nani Print Info – Kode
Gostivar)

shq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë
* (bashkëpunim me Nani Print Info – Kode
Gostivar)

turq. 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

- elektroteknik për elektronikë dhe
telekomunikacion
- elektroteknik për elektronikë dhe
telekomunikacion

maq

shq.

34 nx

34 nx

1 par

1 par

kzgj. 4v

kzgj. 4v

minimum 50 pikë

minimum50 pikë

- elektroteknik për elektronikë dhe
telekomunikacion

turq. 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 50 pikë

- elektricistë - elektromontues i
rrjeteve elektroenergjetike
* (në bashkëpunim me kompaninë EVN
MAQEDONI SHA Shkup)

shq. 25 nx. 1 par. kzgj. 3v minimum 30 pikë



2000 SHPKNJP eksport-import Bogovinë
DGU MN INZHINERING LABORATORI SHPK
GOSTIVAR

- teknik i arkitekturës/ teknik i
ndërtimtarisë

shq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

* (në bashkëpunim me Frigotehnika
2000 SHPKNJP eksport-import Bogovinë
DGU MN INZHINERING LABORATORI SHPK
GOSTIVAR

Shërbime personale - 50 nxënës, 2 paralele

- teknik për kujdesin e kozmetikës
dhe bukurisë
* (në bashkëpunim me 2 BB hair studio)

shq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik për kujdesin e kozmetikës
dhe bukurisë

tur 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

* (në bashkëpunim me 2 BB hair studio)

21. SHKOLLA E MESME EKONOMIKE KOMUNALE „GOSTIVAR”

Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele (102 nxënës në
3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 136 nxënës në 4 paralele me mësim
në gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas
planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi ekonomik-juridik dhe tregëti - 272 nxënës, 8 paralele
- teknik i ekonomisë maq 34 nx. 1 par. kzgj.4v minimum 60 pikë
- teknik i ekonomisë shq 34 nx. 1 par. kzgj.4v minimum 60 pikë
- teknik i ekonomisë turq 34 nx. 1 par. kzgj.4v minimum 60 pikë
- teknik juridiku maq 34 nx. 1 par. kzgj.4v minimum 60 pikë
- teknik juridiku shq 34 nx. 1 par. kzgj.4v minimum 60 pikë
- administrator biznesi / teknik për e-
tregëti dhe marketing digjital

maq 34 nx. 1 par. kzgj.4v minimum 60 pikë

- administrator biznesi shq 34 nx. 1 par. kzgj.4v minimum 60 pikë
-teknik për e-tregëti dhe marketing           shq         34 nx.         1 par.    kzgj. 4v         minimum 60 pikë

digjital

DIBËR

22. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „28 NËNTORI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele (102 nxënës në
3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe170 nxënës në 5 paralele me
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për gjimnaz:

Gjimnaz - 272 nxënës, 8 paralele, minimum 60 pikë
maq 102 nx. 3 par.
shq 170 nx. 5 par. .

DELLÇEVË



23. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „МETODI MITEVSKI – BRICO”

Në vitin e parë do të regjistrohen 186 nxënës në 6 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz –136nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë
maq 136 nx.     4 par.

Drejtimi tekstil dhe lëkurë–25 nxënës, 1 paralele
- teknik për përpunimin e veshjes/ maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
teknik për modelimin e veshjes

* (në bashkëpunim me VITEKS DE SHPK, FROTIRKA KOMPANI,
LUKA TEKSSHPKNJP, Trend Dizajn SHPKNJP,
MMC PROGRES SHPKNJP)

Drejtimi kimi –teknologji - 25 nxënës, 1 paralele
- teknik i ushqimit
* (në bashkëpunim me kompaninë RUDINE
MM SHPKNJP Shkup)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

DEMIR HISAR

24. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „KRSTE PETKOV MISIRKOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 93 nxënës në 3 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore:

Gjimnaz - 34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
maq 34 nx. 1 par.

Drejtimi  pylltari-përpunimi  i  drurit - 25 nxënës, 1 paralele
- teknik i pylltarisë
* (në bashkëpunim me NP Pyjet Nacionale –
filiali Biglla)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi elektroteknik - 34 nxënës, 1 paralele
- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

maq 34nx. 1par. kzgj4 v. minimum 55 pikë

DOLLNEN

25. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „PRERODBA - RILINDJA”

Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele (34 nxënës në
1 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 136 nxënës në 4 paralele me
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore:

Gjimnaz - 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë
maq 34 nx. 1 par.



shq 136 nx. 4 par.

ILINDEN

26.SHKOLLA E MESME KOMUNALE PROFESIONALE „ILINDEN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 93 nxënës në3 paralele ne gjuhën
maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi elektroteknikë -93 nxënës, 3 paralele
- eletroteknik për eletronikë dhe
telekomunikacion

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v. minimum 50 pikë

- elektroteknik per teknikë
kompjuterike dhe automatikë

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

- elektroteknik per teknikë
kompjuterike dhe automatikë
* (në bashkëpunim me FARMËN ASPEKTUS
SHPK, JOKI SHPKNJP)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

KAVADAR

27. SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI „DOBRI
DASKALLOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 238 nxënës në 7 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë
Maq 170 nx.                       5 par.

Drejtimi ekonomiк-juridik dhe  tregëti - 68 nxënës, 2 paralele
- teknik i ekonomisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- teknik i juridikut maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

28. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “KIRO SPANXHOV – BRKO”

Në vitin e parë do të regjistrohen 236 nxënës në 8 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi  makineri - 93 nxënës, 3 paralele
- teknik i makinerisë për automjete
motorike

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik i makinerisë për prodhim
* (në bashkëpunim me kompaninë IGM
TREJD SHPK Kavadarë)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

- automekanik/bravandreqës maq 34 nx. 1 par. kzgj.3v. minimum 30 pikë



Drejtimi elektroteknikë – 118 nxënës 4 paralele

- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

- elektroteknik-energjetikë
* (në bashkëpunim me SHOQËRINË
AKSIONARE PËR PRODHIM DHE TREGËTI
TË VERËS KANTINË PËR VERËRA –
TIKVESH eksport-import SHA KAVADARË,
Shoqëria për prodhim, tregëti dhe shërbime
KOZHUVÇANKA SHPK eksport-import
Kavadarë;)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik për mekatronikë industriale
* (në bashkëpunim me kompaninë DMM
Drekslmajer Manufaktoring
MAQEDONISHPKNJP Kavadarë

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

Drejtimi Gjeologji, xehetari -metalurgji - 25 nxënës, 1paralele
- teknik i metalurgjisë
* (në bashkëpunim me Shoqërinë tregëtare
për nxjerrjen e xeheve, prodhimin e metaleve,
tregëti dhe shërbime EURONIKEL
IndustriSHPK Kavadarë)

maq 25 nx. 1par. 4 v. minimum 45pikë

29. SHKOLLA E MESME KOMUNALE E BUJQËSISË DHE
PYLLTARISË „GJORÇE PETROV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 184 nxënës në 7 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore përkëto drejtime:

Drejtimi  pylltari dhe përpunimi i drurit - 75 nxënës, 3 paralele

- teknik i pylltarisë / teknik
përdizajntë pejsazhit
* (në bashkëpunim me NP Pyjet nacionale
Shkup)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik për mobilje dhe enterieri/
tenik për përpunimin e drurit
* (SHPK NIKOM Kavadarë)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- zdrukthtar/pylltar
* (në bashkëpunim me NP Pyjet nacionale
Shkup, SHPK NIKOM)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 3 v. minimum 30 pikë

Drejtimi  bujqësi  dhe veterinari - 75 nxënës,3 paralele
- teknik agrar/ teknik për
agromenaxhim

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 40 pikë

* (në bashkëpunim me SHA Goce Dellçev
Tikvesh; Agrokozhuvçanka SHPKNJP
Kavadarë)

maq 34 nx 1 par kzgj. 4v minimum 45 pikë



- teknik i fitomedicinës

* (në bashkëpunim me Agrotomil Kavadarë,
Agrolek SHPKNJP Kavadarë; FITOROST
SHPKNJP Kavadarë)
- kopshtarë/kopshtarë lulesh
* (në bashkëpunim me Pinus SHPKNJP)

maq
25nx. 1 par kzgj 3 v minimum 30 p.

Drejtimi shëndetësi - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i farmacisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4 v minimum 70 pikë

KËRÇOVË

30. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „MIRKO MILESKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 510 nxënës në 15 paralele (374 nxënës
në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 136 nxënës në 4 paralele me
mësim në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 204 nxënës, 6 paralele
maq 170 nx. 5 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
tur 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

Drejtimi  makineri - 68 nxënës, 2 paralele
- teknik i makineri-energjetikës
-saldator

maq
maq

34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë34 nx.
34nx.

1 par.
1 par.

kzgj. 4v
kzgj.3v

minimum 45 pikë
minimum 30pikë

Drejtimi  ekonomik -juridik dhe tregëti - 102 nxënës, 3 paralele
- teknik i ekonomisë maq 34  nx. 1  par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- teknik i ekonomisë
- asistent administratorë afarist

tur.
tur.

34  nx.
34 nx.

1 par.
1 par.

kzgj. 4v
kzgj. 3v

minimum 60 pikë
minimum 30 pikë

Drejtimi shëndetësi - 34 nxënës, 1 paralele
- motër medicinale maq 34  nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 68 nxënës, 2 paralele

- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

tur. 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

Drejtimi kimi- teknologji 34 nxënës, 1 paralele
- teknik laboratoriko kimik maq 34  nx. 1  par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

31.SHKOLLA E MESME  KOMUNALE „DRITA”



Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën
shqipe, sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz – 170 nxënës, 5 paralele,
shq. 170nx. 5 par. 4.v.                     minimum 60 pikë

Drejtimi  makineri – 34 nxënës, 1 paralele
- teknik i makinerisë shq.          34 nx.     1 par.   4 v.   minimum 45 pikë

Drejtimi  ekonomi-juridik dhe tregëti - 34 nxënës, 1 paralele
- teknik i ekonomisë                         shq.         34nx.      1 par.     4 v.    minimum 60 pikë

Drejtimi   shëndetësi - 34 nxënës, 1 paralele
- teknik i farmacisëshq.         34nx.       1 par.     4 v.    minimum 70 pikë

Drejtimi  elektroteknikë 34 nxënës 1 paralele
- teknik për elektroteknikëdhe
telekomunikacion

Drejtimi  kimi-teknologji –

shq

25 nxënës, 1 paralele

34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 50 pikë

*-bukpjekës - shq.     25 nx.        1 paralele         k.zgj.3v        minimum 30 pikë
(në bashkpunim meSHPK“Lindi”)

KOÇAN

32. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „LUPÇO SANTOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 254 nxënës në 8 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase, sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë
maq 102 nx.     3 par.

Drejtimi ekonomik-juridik dhe tregëti - 127 nxënës, 4 paralele
- teknik i ekonomisë maq 102 nx. 3 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- administrator biznesi maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4vminimum 60 pikë

* ( në bashkëpunim me SHPTSH “Anthura MK”
SHPKNJP eksport-import Koçan, Agjencia për punësim
RMV – Qendra për punësim Koçan, “Makprogres” Shoqëria
për tregëti dhe prodhim Vinicë, SHPTSH industria e qumështit
“Osogovo-milk” SHPK Çeshinovë-Obleshevë, Shoqëria për
prodhimin e pjesëve dhe paisjeve për mjetet motorike “RUEN
INOK AUTOMOBILE” SHPKNJP Koçan)

Drejtimi – Kimi-Teknologji, 25nxënës, 1 paralele
- teknik laboratoro- kimik
*( në bashkëpunim me “EKSKLUZIV” eksport-
import SHPK Koçan,“Makprogres” Shoqëria
për tregëti dhe prodhim Vinicë, SHPTSH
industria e qumështit“Osogovo-milk” SHPK
Çeshinovë-Obleshevë, SHPTSH “Anthura MK”
SHPKNJP eksport-import Koçan

maq 25nx. 1 par. 4 v. minimum 45pikë



33. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „GOSHO VIKENTIEV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 304 nxënës në 10 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore përkëto drejtime:

Drejtimi  makineri - 152 nxënës, 5 paralele

- teknik i makinerisë për prodhim
* (në bashkëpunim me RUEN INOKS
AUTOMOBILE SHPKNJP Koçan, TEHKOM
SHPKNJP Koçan)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

- teknik për menaxhim me kompjuter maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik i makinerisë/teknik i
makinerisë energjetike
-teknik i makinerisë për automjete
motorike
* (në bashkëpunim me “RUEN INOKS
AUTOMOBILE”SHPKNJP Koçan, “TEHKOM”
Koçan, SHPTSH “Auto Plus Servis” – Koçan,
Auto servis “Mite Jakimov”-Koçan)

maq

maq

34 nx.

25 nx.

1 par.

1 par.

kzgj. 4v

kzgj. 4 v

minimum 45 pikë

minimum 45 pikë

- automekanik/ saldator/ përpunues i
metalit

maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë

Drejtimi  elektroteknikë - 118 nxënës, 4 paralele
- elektroteknik i elektronikës dhe
telekomunikacionit
* (në bashkëpunim me kompaninë
AMFENOLL TEKNOLOXHI MAQEDONI
SHPKNJP Koçan)
-elektroteknik për teknik
kompjuterike dhe automatikë

maq

maq

25 nx.

34 nx.

1 par.

1   par.

kzgj. 4v

kzgj. 4v

minimum 50 pikë

minimum 55 pikë

- elektroteknik i energjetikës
* (në bashkëpunim me ELEKTRO HERC
SHPKNJP Koçan, ELEKTROVIN SHPKNJP
Koçan, MAKPROGRES SHPK Vinicë,

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- elektromekanik/elektricistë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 3v. minimum 30 pikë

Drejtimi  komunikacioni- 34 nxënës, 1 paralele
- teknik për transport dhe
shpedicion

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

KRATOVË

34. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „MITKO PENXHUKLISKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 93 nxënës në 3 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:



Gjimnaz - 34 nxënës, 1 paralele,  minimum 60 pikë
maq 34nx. 1.par.

Drejtimi  hotelieri dhe turizëm - 25 nxënës, 1 paralele
- teknik i hotelierisë për
turizëm rural/ teknik  për hotelieri dhe
reastaurant * (në bashkëpunim me
“Sileks”SHPKNJP Kratovë “Kratis Kratovë)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi kimi-teknologji – 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i ushqimit     maq.   34 nx. 1 par.  kzgj.4 v.    minimum 45 pikë

KRIVA PALLANKË

35. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „GJORÇE PETROV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 261 nxënës në 9 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore:

Gjimnaz- 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë
maq 136 nx. 4par.

Drejtimi makineri - 25 nxënës, 1 paralele
- teknik i makinerisë
* (në bashkëpunim me kompaninë DEMA-
STILL SHPK Kriva Pallankë)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 25 nxënës, 1 paralele
- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë
* (në bashkëpunim me kompaninë DEMA-
STILL SHPK Kriva Pallankë)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v. minimum 55 pikë

Drejtimi  hotelieri dhe turizëm - 25 nxënës, 1 paralele
- kamarier/pastiçer/kuzhinier
* (në bashkëpunim me PARK GINOVCI
SHPKNJP Rankovcë)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 3v minimum 30 pikë

Drejtimi shëndetësi- 25 nxënës,  1 paralele
- motër medicinale maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë

* (në bashkëpunim me
Qendrën Medicinale
Kriva Pallankë)

Drejtimi ndërtimtari- gjeodezi – 25 nxënës, 1 paralele

-teknik i ndërtimtarisë      maq.        25nx.      1par.       Kzgj 4 v.      minimum 45 pikë



* (në bashkëpunim me
NP “ Komunalec” Kriva Pallankë
“Hantes “SHPKNJP Shkup)

KRUSHEVË

36. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „NAUM NAUMOVSKI – BORÇE”

Në vitin e parë do të regjistrohen 93 nxënës në 3 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
maq 34 nx. 1par.

Drejtimi  hotelieri dhe turizëm - 59 nxënës, 2 paralele

- teknik i hotelierisë dhe
turizmit/teknik për hotelieri dhe
restaurant

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- kamerier/ kuzhinjer/pastiçer maq 25 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë
* (në bashkëpunim me SHPK “Montana
Biznis”Krushevë SHPKNJP “Shape”-in
Krushevë ShPKNJP “Skar”eksport import
Krushevë SHPKNJP”Marçelo” eksport –
import Krushevë SHPKNJP”Duomo
Bar”Krushevë, SHPKNJP “Gubec”eksport-
import Krushevë, SHPKNJP “As-Tara”
Krushevë

KUMANOVË

37. SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI „GOCE DELLÇEV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele (306 nxënës
në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 34 nxënës në 1 paralele me mësim
në gjuhën serbe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz – 306 nxënës, 9 paralele, minimum 60 pikë
maq 272 nx. 8 par.
serb 34 nx. 1 par.

Gimnaz – 34nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
(paralele bilinguale gj.maqedone- gj.frenge)

maq 34 nx. 1 par .

38. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „SAMI FRASHËRI”



Në vitin e parë do të regjistrohen 238 nxënës në 7 paralele me mësim në
gjuhën shqipe sipas planeve dhe programeve mësimore si vijojnë:

Gjimnaz – 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë
shq. 238 nx. 7 par.

39. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „PERO NAKOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 445 nxënës në 16 paralele (270 nxënës
në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 175 nxënës në 7 paralele me
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi ekonomik -juridik dhe tregëti - 252 nxënës, 9 paralele
- teknik i ekonomisë
* (në bashkëpunim me Ujësjellësi Kumanovë,
Mikrotim-Kumanovë, SHPTSH Gelevski Byro-
Kumanovë, NP Pastrim  dhe Gjelbërim-
Kumanovë, DSKU VEGA-Kumanovë, NP
Kumanovë Parkingu, Shoqata Kombëtare
Rome Kumanovë, SHPTSH Pro Akaunt DDU-
Kumanovë Dsu FDO Konsalting Kumanovë
Anida Biznis Shërbime NT Kumanovë)

maq 25 nx. 1par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

- teknik i ekonomisë
* (bashkëpunim me Demir Impex SHPKNJP,
SHPKNJP,  Riel Financë, Noter Exhevit Aliji,
En-Projekt SHPK, UNIKONDOR SHPKNJP,
UEB Arkitektë  SHPKNJP,  NotEr Suzan
Limani, Profi-konto SHPK, Noter Artan
Rahovica, SHPKNJP Konto  Noter Naim
Sherifi)

shq 25 nx. 1par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

- administrator biznesi maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- administrator biznesi shq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
* (bashkëpunim me SHPKNJP LIKOVA
2017,Demir Impex SHPKNJP, SHPKNJP,  Riel
Financë, Noter Exhevit Aliji, En-Projekt SHPK,
UNIKONDOR SHPKNJP, UEB Arkitektë
SHPKNJP,  NotEr Suzan Limani, Profi-konto
SHPK, Noter Artan  Rahovica, Konto  Noter
Naim Sherifi)
- Teknik i e-tregëti dhe marketingut
digjital
- Teknik i e-tregëti dhe marketingut
digjital
* (bashkëpunim me SHPKNJP LIKOVA
2017,Demir Impex SHPKNJP, SHPKNJP,  Riel
Financë, Noter Exhevit Aliji, En-Projekt SHPK,
UNIKONDOR SHPKNJP, UEB Arkitektë
SHPKNJP,  NotEr Suzan Limani, Profi-konto
SHPK, Noter Artan  Rahovica, Konto  Noter
Naim Sherifi)
- Teknik i e-tregëti dhe marketingut
digjital
* (në bashkëpunim me Ujësjellësi Kumanovë,
Mikrotim-Kumanovë, SHPTSH Gelevski Byro-
Kumanovë, NP Pastrim  dhe Gjelbërim-
Kumanovë, DSKU VEGA-Kumanovë, NP
Kumanovë Parkingu, Shoqata Kombëtare Rome

maq.

shq.

maq

34 nx.

25nx.

25nx.

1 par.

1 par.

1par.

kzgj. 4v

kzgj.4v

Kzgj.4v

minimum 60 pikë

minimum 60 pikë

minimum 60 pikë



Kumanovë, SHPTSH Pro Akaunt DDU-
Kumanovë Dsu FDO Konsalting Kumanovë
Anida Biznis Shërbime NT Kumanovë)

-teknik juridiku shq.
* (në bashkëpunim me SHPK Demir Impes.
Noter Artan Rahovica, Noter Naim Sherifi, Noter
Suyan Limani)

25nx. 1par. kzgj.4v. minimum 60 pikë

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë - 159 nxënës, 6 paralele
- teknik për përpunimin e veshjes/ *
(bashkëpunim me - këpuctaria BOSS
SHPKNJP, SHPTSH BIANA TRADE
SHPKNJP, DPTGM Igor-97 Cane SHPKNJP,
SHPTSH BIANA SHUS, DPT FILIPFROS
Dimitar SHPKNJP, SHPTSH Velkovski SHPK,
Tek rrobaqepësi Mario

- teknik për këpucë/teknik për
modelimin e këpucëve
*  (bashkëpunim me - këpuctarinë BOSS
SHPKNJP, SHPTSH BIANA TRADE
SHPKNJP, DPTGM Igor-97 Cane SHPKNJP,
SHPTSH BIANA SHUS, DPT FILIPFROS
Dimitar SHPKNJP, SHPTSH Velkovski SHPK,
Tek rrobaqepësi Mario

maq

maq

25 nx.

25nx.

1 par.

1 par.

kzgj. 4v

kzgj. 4v

minimum 45 pikë

minimum 40 pikë

- teknik për modelimin e
veshjes/teknik për dizajnimin e
veshjes

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik për përpunimin e veshjes shq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 40 pikë
*  (bashkëpunim meSHTËPINË E MODËS
STIL, DGPTU BOSUT SHPK, SHPTSH OR-SI
SHUS)

- teknik për këpucë shq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 40 pikë
*  (bashkëpunim me SHTËPINË E MODËS
STIL, DGPTU BOSUT SHPK, SHPTSH OR-SI
SHUS)

- teknik për  modelimin e veshjes shq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 40 pikë
*  (bashkëpunim me SHTËPINË E MODËS
STIL, DGPTU BOSUT SHPK, SHPTSH OR-SI
SHUS)

Аrsim artistik – art figurativ dhe dizajn - 34 nxënës, 1 paralele
- dizajnergrafik maq 34 nx. 1 par. 4 v. minimum 45 pikë

40.SHKOLLA E MESME KOMUNALE TEKNIKE „NACE BUGJONI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 671 nxënës në 20 paralele (331 nxënës
në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 340 nxënës në 10 paralele me
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi  makineri - 204 nxënës, 6 paralele
- teknik për menaxhim me kompjuter maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë



- teknik për menaxhim me kompjuter shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik për makineri-energjetikë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik për makineri-energjetikë shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- mekanik konstrukioni maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë
- mekanik konstrukioni shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë

Drejtimi  elektroteknikë - 297 nxënës, 8 paralele
- elektroteknikë-energjetikë maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 45pikë
- elektroteknikë-energjetikë shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë
- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë shq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë
- elektromekanik

- teknik për mekatronikën industriale

shq 34 nx. 1 par. kzgj. 3v. minimum 30 pikë

* (DMM Drekslmajer Manufakturing
Maqedoni, SHPKNJP)

maq. 25nx. 1par. kzgj.4 minimum 55 pikë

.
Drejtimi  shëndetësi - 170 nxënës, 5 paralele

- motër medicinale maq 68  nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- motër medicinale shq 102  nx. 3 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë

41. SHKOLLA E MESME SHTETËRORE - QENDRA RAJONALE PËR ARSIM DHE
TRAJNIM PROFESIONAL „KIRO BURNAZ"

Në vitin e parë do të regjistrohen, 386 nxënës në 14 paralele (268 nxënës në 10
paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 118 nxënës në 4 paralele me mësim në
gjuhën shqipe) sipas programeve planeve mësimore për:

Drejtimi bujqësi - veterineri - 109 nxënës, 4 paralele
- teknik agrar /maq 25 nx. 1 par 4 v. minimum 40 pikë
teknik për agro-menaxhment

(bashkëpunim me TDDZP “Kleçovcë
SHPKNJP”ADUT GVN” MUSLI JUNIOR
FARMË Sllupçan”)

-teknik agrar / teknik përshq 25 nx. 1 par 4 v. minimum  40  pikë
agro-menaxhment

(bashkëpunim me TDDZP “Kleçovcë
SHPKNJP”ADUT GVN” MUSLI JUNIOR
FARMË Sllupçan”)

- teknik i mjekësisë veterinere/ mak 25 nx. 1 par 4 v. minimum 45 pikë
teknikë për fitomedicinë

(bashkëpunim me STIV –VET”,)



- teknik i mjekësisë veterinare shq 34 nx. 1 par 4 v. minimum 45 pikë
teknik për fitomedicinë

Drejtimi kimik - teknologji - 84 nxënës, 3 paralele
- teknik i ushqimitmaq25 nx. 1 par 4 v. minimum 45 pikë

(bashkëpunim me SHPTSH “Buçen Kozjak”)

- teknik për produkte kozmetike maq     34 nx. 1 par.kzgj. 4v minimum 45 pikë

dhe kimike

- bukëpjekës maq 25 nx. 1 par 3 v.  minimum 30 pikë minimale
(bashkëpunim me
”AMOR- VEL KOMPANI”
SHPKNJP)

Shërbime personale - 93 nxënës, 3 paralele
- teknik për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë maq 25 nx. 1 par 4 v. minimum 45 pikë
(bashkëpunim me ”RINA GLAM HAUS”
“STUDIO MAKI-2018” “STUDIO TE GILI
2014” “STUDIO ARJETA EBIBI shpk.)

- teknik për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë shq. 34 nx. 1 par 4 v. minimum 45 pikë
- parukerimaq 25 nx. 1 par  3 v.  minimum 30 pikë
(bashkëpunim me sallonin e kozmetikës

“HEPI LEJDI” )

Drejtimi makineri - 34 nxënës, 1 paralele
- teknik i makinerisë për automjete motorike maq 34 nx. 1 par 4 v. minimum 45 pikë

Drejtimi komunikacion - 25 nxënës, 1 paralele
-teknik për komunikacion rrugor maq 25 nx.   1 par 4 v.       minimum  55 pikë

(bashkëpunim me SHKTH”JOCO TURS”
MS, DPPUTU “OLI-TRAVEL” SHPKNJP,
SHPKNJP FIKRET Turizam, SHPTSH“EDI-
TURS”SHPKNJP)

Drejtimi-shëndetësi – 50 nxënës, 2
paralele

-teknik i farmacisë                      maq.

(bashkëpunim me IPSH

Barnatorja “Pro Vitalis” IPSH

25nx 1par. kzgj.4v minimum  70  pikë



Barnatorja “Mark Farm”IPSH Barnatorja VH
Higija”)

-teknik i farmacisë                          shq

(bashkëpunim me IPSH Drita Farm,

IPSH Eda Farm, IPSH

Barnatorja Belladona)

25nx 1par. kzgj.4v
Minimum 70 pikë

LIKOVË

42. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „ISMET JASHARI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 136 nxënës në 4 paralele me mësim në
gjuhën shqipe sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz – 136 nxënës, 4 paralele,  minimum 60 pikë
shq 136 nx.     4 par.

MAVROVË DHE ROSTUSHË

43. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „MAVROVË DHE ROSTUSHË”

Në vitin e parë do të regjistrohen 68 nxënës në 2 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz – 68 nxënës, 2 paralele,  minimum 60 pikë
maq 68 nx.     2 par.

MAKEDONSKI BROD

44.SHKOLLA E MESME KOMUNALE „SHËN NAUMI I OHRIT”

Në vitin e parë do të regjistrohen 93 nxënës në 3 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 34 nxënës, 1 paralele,  minimum 60 pikë
maq 34 nx. 1par.

Drejtimi makineri - 25 nxënës, 1 paralele
- teknik imakinerisë maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë



* (bashkëpunim me SHPTSH ATS AMMO
SHPKNJP Makedonski Brod)

Drejtimi  hotelieri - turizëm - 34 nxënës, 1 paralele
- teknik i hotelierisë dhe turizmit/
teknik i hotelierisë për turizëm rural

maq 34 nx.
.

1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

MAKEDONSKA KAMENICË

45.SHKOLLA E MESME KOMUNALE „MILE JANEVSKI – XHINGAR”

Në vitin e parë do të regjistrohen 127 nxënës në 4 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
maq 34 nx.     1 par.

Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 34 nxënës, 1 paralele
- teknik për përpunimin e  veshjes/
teknik për dizajnimin e veshjes

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 3v. minimum 45 pikë

Drejtimi gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 34 nxënës, 1 paralele
- teknik i gjeologjisë dhe xehetarisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimimakineri – 25nxënës, 1paralele
- teknik i makinerisë
*(bashkëpunim me kompaninë RUDNIK SASA
SHPKNJP M. Kamenicë)

maq 25 nx. 1 par. kzgj.4v. minimum 45 pikë

NEGOTINË

46.SHKOLLA E MESME KOMUNALE „SHËN KIRILI DHE METODI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 288 nxënës në 9 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz- 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë
maq102 nx.     3 par.

Gjimnaz- 34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
(paralele bilinguale gj.maqedone-gj. frenge)

maq 34nx. 1 par.

Drejtimi elektroteknikë - 93 nxënës, 3 paralele
- elektroteknik i teknikës kompjuterike maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë



dhe automatikë
- elektroteknik – energjetikë

-elektroteknik i teknikës kompjuterike
dhe automatikë
* (bashkëpunimi me "HBT - Electronik"
Negotinë "Alkito" eksport-import SHPKNJP
Negotinë AD TEC Negotinë "ANG KompanI"
Negotinë DMM Drekslmajer - Manufakturing
"Instituti Teknik Maqedoni 100" Negotinë
"Korona Dushko SHPK"
Negotinë

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë
maq
maq

34 nx.
25nx

1 par.
1par

kzgj. 4v
kzgj.4v

minimum 45 pikë
minimum 55 pikë

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

Drejtimi kimi - teknologji–59nxënës, 2 paralele
- teknik i ushqimit
* (bashkëpunim me TD "Vill dhe Natasha
Trade" Sh.P. Negotinë TPT "Shishkovi" eksport
- import Negotinë "Frukta" SH.A. Negotinë
"Venec" SHA Negotinë "Shugar art" SHPKNJP
Negotinë "Kindom" SHPKNJP  Negotinë "Pio
Negoto" DS SHPKNJP f. Dolneni "Nutella
Leon" SHPKNJP Negotine "Bovin" SHPKNJP
Negotinë)
-teknik laboratoriko- kimikë

maq

maq

25 nx.

34 nx

1 par.

1.par

kzgj. 4v

kzgj.4.v

minimum 45 pikë

minimum 45 pikë

OHËR

47. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „SHËN KLIMENTI I OHRIT”

Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Gjimnaz - 272 nxënës, 8 paralele, minimum 60 pikë
maq 272 nx.     8 par.

48. SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KOMUNALE „SHËN KIRILI
DHE METODI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 127 nxënës në 4 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Drejtimi ekonomik -juridik dhe tregëti - 93 nxënës, 3 paralele

- teknik i ekonomisë
-teknik i ekonomisë
* (bashkëpunim me "Evergrin Enerxhi" Shpk
Ohër "ASP PAK" SHPKNJP Ohër "Andros"
SHPK Ohër "ANDROS FARM" SHPK Ohër
"Bratstvo Inox" SHPK Ohër NP "Biljanini izvori"
Ohër)

-teknik për e-tregëti dhe marketing digjital

maq
maq

maq

34 nx.
25 nx.

34.

1 par.
1par.

1par.

kzgj. 4v
kzgj.4v

kzgj4.

minimum 60 pikë
minimum 60 pikë

minimum 60 pikë



Drejtimi  shëndetësi - 34 nxënës, 1 paralele
- motër medicinale maq 34  nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë

49.QENDRA SHKOLLORE KOMUNALE PËR ELEKTROMAKINERI „SHËN NAUMI
I OHRIT”

Në vitin e parë do të regjistrohen 277 nxënës në 10 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi  makineri–84 nxënës, 3 paralele
- teknik i makinerisë- teknik i
makinerisë së automjeteve motorike
(Bashkëpunim me “KOSTALL”
Ohër“BRATSTVO INOX” SHPK Ohër,“Mitrotek”
SHPKNJP Ohër, “Megasef” Ohër, “DAS
Inzhenering” Ohër, “GMK Tehnologija” Ohër,
“Smateks MK” SHPKNJP Ohër, “Autoservis
Nomçe” Ohër, “Autoservis Mario” Ohër,
“Autoservis Bosher” Ohër, “Autoservis Igor”
Ohër, “Autoservis Ace” Leskoec, “Autoservis
Avto-Net” Ohër, “Autoservis Joco2 Ohër,
“Autoservis Zlatni zraci” Ohër)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik për prodhimin e
makinave/teknik për menaxhimin e
kompjuterit
(bashkëpunim me “KOSTALL” Ohër LTH Ohër,
“Magna” Ohër, BRATSTVO INOX” SHPK
Ohër,“Mitrotek” SHPKNJP Ohër, “Megasef”
Ohër, “DAS Inzhenering” Ohër, “GMK
Tehnologija” Ohër, “Smateks MK” SHPKNJP
Ohër)

Maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55/45 pikë

-saldator / mekanik konstrukcioni maq 34 nx. 1 par. kzgj. 3v minimum 30 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 143 nxënës, 5 paralele
- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

- elektroteknik për elektronikë dhe
telekomunikacion
(bashkëpunim me PAP Ohër, “Jongis” Ohër,
“Maksiprint” Ohër, “Altrasat” Ohër,“Infobiro”
Ohër

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 50 pikë

- elektroteknik - energjetikë maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
(bashkëpunim me “Kostal” Ohër,EVN Ohër
“DAS Inzhenering” Ohër

- teknik për mekatronikë industriale
* (bashkëpunim me “KOSTAL” Ohër, ODV
Ohër, LTH Ohër, “Manga” Ohër)

maq 25 nx. 1 par. kzgj.4v minimum 55 pikë

Shërbime personale - 25 nxënës, 1 paralele
- teknik për kujdesin e kozmetikës
dhe bukurisë
* (bashkëpunim me Sallonin e kozmetikës SPA
“IZIDA” Ohër, Sallonin e kozmetikës “SILLVIJA”
Ohër,Studio “Ars Nova” Ohër, sallonin
eparukerisë“LEJLA” Ohër, sallonin eparukerisë

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë



“MLLADEN” Ohër, studio parukerie “ESTETIK”
Ohër, studio parukerie “AURA STILL”
Ohër,studio parukerie “Atelier” Ohër)

Drejtimi  komunikacion - 25 nxënës, 1 paralele
- teknik për komunikacion rrugor
* (bashkëpunim me SPB Ohër, “Kostal” Ohër,
SHA “Galeb” Ohër, ODV Ohër “Stars” Ohër,
Shoqëria Automoto Ohër, Auto shkolla “BLEG”
Ohër)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

50.SHKOLLA E MESME SHTETËRORE – QENDRA REGJIONALE PËR
ARSIM PROFESIONAL DHE TRAJNIM „VANÇO PITOSHESKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 236 nxënës në 8 paralele me mësim më
gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Drejtimi   hotelieri- turizëm–168 nxënës, 6 paralele
- teknik i hotelierisë dhe turizmit
* (bashkëpunim me HFR TURS SHPKNJP
Ohër, VIS POJ SHPKNJP Ohër, ELIDA
SHPKNJP Ohër, Hotel Ineks Gorica Ohër,  J &
F Kompani 2019 SHPK Ohër, Agjencioni
turistik “Lale turs” SHPKNJP Ohër, Hotel
Lihnidos skvear – Ohër, hotel Tino Centar
SHPKNJP-Ohër, Hotel Montenegrin – Ohër,
SHPKNJP Siti Pallas Hotel – Ohër, Info Biro
SHPK Ohër, Ineks Drim – Strugë)

maq 25 nx. 1par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik i hotelerisë për turizëm rural
* (bashkëpunim me Gradinar SHA Ohër,
Restoran Meçe Gor Mar 2013 - Ohër, VIA
SHPK – Restoran VIA IGNACIJA – SHPKNJP
VEKS –Kutmiçevicë, Ferma e shpendëve
VAPILICA – Ohër, restoran MINAMI – Pepe
Kompani, restoran Jarec – Kosel, Restoran
Çun – Liko Çun SHPK Ohër)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik i hotelierisë/ maq 34 nx. 1. par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
teknik për evenimente  dhe animacion

- teknik për hotelieri dhe restaurant
hotelerike
-kamerier
* (bashkëpunim me kompaninë Zero Bet
SHPKNJP Ohër – Restoran Lihnidos – Ohër,
Ineks Drim SHA Strugë, Marko 15 SHPKNJP-
Ohër, TD Filip SHPKNJP-Ohër, Tino Junior
SHPKNJP-Ohër, Hotel Granit SHPKNJP-Ohër,
Hotelet Metropol SHA Ohër, Hotel Çingo- Ohër,
2ER Hotels SHPK – Ohër, Plazhi i qytetit
SHPKNJP-Ohër, Dinamika SHPKNJP-
Manastir, Hotel Milenium Palas-Ohër, DUT
Hotel Sileks SHPKNJP-Kratovë)

maq
maq

34 nx.
25 nx.

1 par.
1 par.

kzgj. 4.
kzgj.3

minimum 45 pikë
minimum 30 pikë

- kuzhinier/pastiçeri
* (bashkëpunim me kompaninë, Zero Bet
SHPKNJP-Ohër, Restoran Lihnidos – Ohër,
Ineks Drim SHA Strugë, Marko 15 SHPKNJP-
Ohër, TD Filip SHPKNJP-Ohër, Tino Junior
SHPKNJP-Ohër, Hotel Granit SHPKNJP-Ohër,
Hotelet Metropol SHA Ohër, Hotel Çingo- Ohër,

maq 25 nx. 1  par. kzgj.3 v. minimum 30 pikë



2ER Hotels SHPK – Ohër, Plazhi e qytetiti
SHPKNJP-Ohër, Dinamika SHPKNJP-
Manastir, Hotel Milenium Palas-Ohër, DUT
Hotel Sileks SHPKNJP-Kratovë )

Drejtimi kimi - teknologji - 68 nxënës, 2 paralele
- bukëpjekës maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë
- kasap maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë

PRILEP

51.SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI „MIRÇE ACEV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 306 nxënës në 9 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz- 306 nxënës, 9 paralele, minimum 60 pikë
Maq          306  nx.      9 par

52. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „GJORÇE PETROV”
Në vitin e parë do të regjistrohen 322 nxënës në 10 paralele sipas planeve

dhe programeve mësimore përkëto drejtime:
Drejtimi shëndetësi - 136 nxënës, 4 paralele

- motër medicinale maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- teknik i farmacisë
- teknik fizioterapeut

maq
maq

34 nx.
34 nx

1 par.
1 par

kzgj. 4v
kzgj.4v

minimum 70 pikë
minimum 70 pikë

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë - 25 nxënës,  1 paralele
- teknik për përpunimin e veshjes/
teknik për modelimin e veshjes
* (bashkëpunim me kompanitë KOMFI
ANGELL SHPK Prilep, konfeksioni KULI SHPK
Prilep, HATRA SHPKNJP Prilep, Marteks)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Shërbime personale - 68 nxënës, 2 paralele
- teknik për kujdesin e kozmetikës
dhe bukurisë

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- parukier maq 34 nx. 1 par. kzgj. 3v. minimum 30 pikë

Drejtimi  pylltari - përpunimi i drurit -34 nxënës, 1 paralele
- teknik për përpunimin e drurit maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 59 nxënës, 2 paralele
- teknik i gjeologjisë dhe xehtarisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë



- drejtues me makinat për miniera
* (bashkëpunim me Fimar Balkan SHA
Shkup)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 3v. minimum 30 pikë

53.SHKOLLA E MESME KOMUNALE „ORDE ÇOPELA”
Në vitin e parë do të regjistrohen 254 nxënës në 8 paralele me mësim në

gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për këto drejtime:

Drejtimi   bujqësi dhe veterinari - 93 nxënës, 3 paralele
- teknik  agrar/ teknik për
agromenaxhim
* (bashkëpunim me Agroinvest  SHPK, Instituti
shkencor për duhan Prilep)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 40 pikë

- teknik i medicinës veterinere maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik për fitomedicinë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi ndërtimtari - gjeodezi - 34 nxënës, 1 paralele

-teknik i gjeodezisë/maq         34nx.       1 par.     kzgj. 4v     minimum 45 pikë
teknik i ndërtimtarisë/
teknik i arkitekturës

Drejtimi kimi - teknologji –59nxënës, 2 paralele
- teknik i ushqimit
* (bashkëpunim me kompaninë
Donia SHPKNJP, Qumështoren
MIKI Prilep,  FURA E VJETËR
SHPK Prilep)

maq 25nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik për mbrojtjen e
ambientit jetësor/teknik
laboratoriko- kimik

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Shërbime personale - 34 nxënës, 1 paralele
- teknik për optikë të syve maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

Drejtimi shëndetësi - 34 nxënës, 1 paralele
-- teknik medicinal laboratorik – sanitar

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë

54.SHKOLLA E MESME KOMUNALE EKONOMIKO - JURIDIKE DHE
E TREGTISË „KUZMAN JOSIFOVSKI PITU”



Në vitin e parë do të regjistrohen 161 nxënës në 5 paralele me mësim ne
gjuhën maqedonase  sipas planeve dhe programeve mësimore:

Drejtimi ekonomik – juridik dhe i tregëtisë – 161 nxënës, 5 paralele

- teknik i ekonomisë/ administrator
biznesi

Maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

Maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- teknik i ekonomisë
*(bashkëpunim me Elektrotoçilla
Inzhenering SHPKNJP, MARMAJOZ
SHPKNJP, SHPKNJP RS BOBI 99,)

-teknik për e-tregti dhe marketing         maq            34nx.        1 par.     kzgj. 4v             minimum 60
pikë
digjital

-teknik juridik                                          maq           34nx.       1 par.     kzgj. 4v             minimum 60
pikë

- shitës - referent për shërbime
shitëse / asistent administrator
afarist

Maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë

55.SHKOLLA E MESME KOMUNALE „RISTE RISTESKI – RIÇKO”

Në vitin e parë do të regjistrohen 322 nxënës në 10 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore përkëto drejtime:

Drejtimi  makineri - 93 nxënës, 3 paralele
- teknik i makinerisë për automjetet
motorike/teknik i makinerisë dhe
energjetikës

Maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik për prodhimin e makinerisë/
teknik i makinerisë
* (bashkëpunim me kompaninë VIK
SHPKNJP Prilep)

Maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55/45 pikë

- automekanik/ mekanik i makinerisë Maq 34 nx. 1 par. kzgj. 3v. minimum 30 pikë

Drejtimi  elektroteknikë - 93 nxënës, 3 paralele
- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë/
elektroteknik për elektronikë dhe
telekomunikacion

Maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55/50pikë

- teknik për mekatronikë
industriale/teknik i elektroteknikës
dhe energjetikës * (bashkëpunim me
kompaninë VITAMINKA SHA Prilep,

Maq 25  nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55/45 pikë



GENTERM SHPKNJP Prilep)
- elektronik/ Maq 34 nx. 1 par. kzgj. 3v. minimum 30 pikë
autoelektronikë

Drejtimi komunikacion - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik për transport dhe
shpedicion/teknik i logjistikës në
komunikacion
-teknik për komunikacion rrugor

maq

maq

34 nx.

34 nx.

1 par.

1.par

kzgj. 4v

kzgj.4v

minimum 60 pikë

minimum 55 pikë

Drejtimi   grafikë - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i grafikës/ redaktor i grafikës -
dizajner

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Gjimnazi sportiv – 34 nxënës, 1 paralele
maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 50 pikë

PROBISHTIP

56.SHKOLLA E MESME KOMUNALE „NAUM NAUMOVSKI – BORÇE”

Në vitin e parë do të regjistrohen 211 nxënës në 7 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë
Drejtimi makineri - 25 nxënës, 1 paralele

- teknik i makinerisë/ teknik i
makinerisë dhe energjetikës/

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

teknik për menaxhim me kompjuter
*(bashkëpunim me SHPT “BULMAK
2016 SHPKNJP, TAB MAK
SHPKNJP)

Drejtimi  gjeologji,xehetari dhe metalurgji - 50 nxënës, 2 paralele
- teknik i gjeologjisë dhe xehetarisë
*(bashkëpunim me SHPT “BULMAK
2016” SHPKNJP)

- operues i makinave për xehe
*(bashkëpunim me SHPT
“BULMAK 2016” SHPKNJP

maq

maq

25 nx.

25 nx.

1 par.

1par.

kzgj. 4v

3 v.

minimum 45 pikë

minimum 30 pikë

Gjimnazi për sport - 34 nxënës, 1 paralele



maq 34 nx. 1 par. kzgj 4 v. minimum 50 pikë

RADOVISH

57.SHKOLLA E MESME KOMUNALE „KOSTA SUSINOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 288 nxënës në 9 paralele (220 nxënës në
7 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim
në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 136  nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë
maq 102 nx. 3 par.
tur 34 nx. 1 par.

Drejtimi  gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 25 nxënës, 1 paralele
- teknik i gjeologjisë minierave/
teknik metalurgjik
* (bashkëpunim me kompanitë
BOROV DOLL SHPKNJP, BUÇIM
SHPK Radovish)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi  elektroteknikë - 68 nxënës, 2 paralele
- elektroteknik-energjetikë/
Elektroteknikë për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- elektroteknik-energjetikë/
Elektroteknikë për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

turq. 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi makineri – 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i makinerisë maq, 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi gjeodezi – ndërtimtari – 25 nxënës, 1 paralele
- teknik i ndërtimtarisë                            maq             25nx.       1par.      kzgj. 4v              minimum 45
pikë
*(bashkëpunim me SHPKNJP
“MAJSTORSKI”, SHPTSH “ZHICA-MONT
KAPITALL” SHPKNJP,
SHPK “GRADBA-T”,
SHPTSH “EVTIMOV” eksport-import,
SHPKNJP „VALLASKI GRADBA“,



DGPTU „NIKOS-SAN GRADBA“,
„Teknika“ SHPKNJP,
DGT „TEHNOINZHENERING“,
SHPTSH „ALLFA INZHENERING“
SHPKNJPShkup)

RESNJË

58.SHKOLLA E MESME KOMUNALE „CAR SAMOIL”
Në vitin e parë do të regjistrohen 211 nxënës në 7 paralele (93 nxënës në

3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 59 nxënës në 2 paralele me mësim në
gjuhën shqipe dhe 59 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas
planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz– 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë
maq 68 nx. 2 par.
shq 34 nx. 1 par.
tur 34 nx. 1 par.

Drejtimi  bujqësi dhe veterinari - 75 nxënës, 3 paralele
-agroteknik / teknik për fitomedicinë
(Bashkëpunim me kompaninë
SHPTSH “JABOLLÇELLO” SHPK
Shkup, filial Resnjë
SHPTSH “RUMKO 91” SHPKNJP
DTZPU “ AGROMOTO TREJD”)

maq 25 nx. 1 par. kzgj.4v minimum 40/45 pikë

- agroteknik / teknik për fitomedicinë
*(bashkëpunim me DPTU
“JABOLLÇELLO” SHPK Shkup, filial
Resnjë
DPTUU “RUMKO 91” SHPKNJP
DTZPU “ AGROMOTO TREJD”)

shq 25 nx. 1 par. kzgj.4v minimum 40/45 pikë

- agroteknik / teknik për fitomedicinë
*(bashkëpunim me DPTU
“JABOLLÇELLO” SHPK Shkup, filial
Resnjë
DPTUU “RUMKO 91” SHPKNJP
DTZPU “ AGROMOTO TREJD”)

tur 25 nx. 1 par. kzgj.4v minimum 40/45 pikë

SVETI  NIKOLLË

59.SHKOLLA E MESME KOMUNALE „KOÇO RACIN”
Në vitin e parë do të regjistrohen 202 nxënës në 7 paralele me mësim në

gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore:



Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë
maq 102 nx. 3 par.

Drejtimi bujqësi dhe veterinari - 50 nxënës, 2 paralele

- teknik agrar/ maq 25 nx. 1 par. kzgj.4v minimum 40 pikë
teknik për agromenaxhim

*(bashkëpunim me
kompaninëDPPMG„AGRIA“
SHPKNJPVeles,DPU
„OVÇEPOLLKA“ Veles,
DZSTU„Poledellstvo Erxhelia“ Sveti
Nikollë
DVILPTU „UNI AGRO“ Veles)
- teknik për fitomedicinë maq 25 nx. 1 par. kzgj.4v minimum 45 pikë
/teknik për mjekësi veterinere
*(bashkëpunim me SZD
„DPPMG„AGRIA“ SHPKNJP Veles,
DPU „OVÇEPOLLKA“ Veles,
„MIK“ Sveti Nikollë,
Ambulanca Veterinare
„ANIMALLVET-KIM“ Sveti Nikollë,
TD „STACIONI VETERINAR“ Sveti
Nikollë,
DZSTU„Poledellstvo Erxhelia“ Sveti
Nikollë,
DVILLPTU „UNI AGRO“ Veles Auto
Servis Petrov“ Sveti Nikollë
SHPTSH „AVA SERVIS“Sveti
Nikollë,
SHPTSH“Auto kuqa Bacoc” Sveti
Nikollë“Sveti Nikollë,
DTU Auto servil dhe dijagnostikë
„Ekspert“Sveti Nikollë,
SHPTSH „Lider inzhenering
“SHPKNJPSveti Nikollë)

Drejtimi  makineri - 25 nxënës, 1 paralele
- teknik i makinerisë për automjete
motorike
*(bashkëpunim me SZD “Auto servis
Petrov“ Sveti Nikollë
SHPTSH „AVA SERVIS“Sveti
Nikollë,
SHPTSH Auto kuqa Bacoc” Sveti
Nikollë,
SHTSHAuto servis dhe dijagnostikë
„Ekspert“ Sveti Nikollë,
SHPTSH „Lider inzhenering“
SHPKNJPSveti Nikollë)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi kimi-teknologji – 25 nxënës, 1 paralele
- teknik i ushqimit maq 25 nx. 1 par. kzgj3 v. minimum 30 pikë



* (bashkëpunim me kompanitë “MIK”
SVETI NIKOLLË, “LION” Sveti
Nikollë)

SHKUP

60.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI „RADE
JOVÇEVSKI – KORÇAGIN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 263 nxënës në 8 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve për:

Gjimnaz – 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë

Gjimnaz- 25 nxënës, 1 paralele , minimum  60 pikë

(paralele bilinguale – gj.maqedonase – gj. frënge)

61.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI
„NIKOLLA KAREV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Gjimnaz -238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë
Gjimnaz -34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
(paralele në të cilën mësohet gj.italiane me 6 orë në javë)

62.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI „ZEF
LUSH MARKU”

Në vitin e parë do të regjistrohen 544 nxënës në 16 paralele me mësim në
gjuhën shqipe sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Gjimnaz -544 nxënës, 16 paralele, minimum 60 pikë

63.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI „JOSIP
BROZ TITO”



Në vitin e parë do të regjistrohen 408 nxënës në 12 paralele (340 nxënës
në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me
mësim në gjuhën turke) sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Gjimnaz - 374 nxënës, 11 paralele, minimum 60 pikë
maq 306 nx. 9 par.
tur 68 nx. 2 par.

Gjimnaz - 34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
maq 34 nx 1par

(paralele në të cilën mësohet gj.gjermane  me 6 orë në javë)

64.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI „ORCE
NIKOLLOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 285 nxënës në 9 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Gjimnaz – 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë
Gjimnaz – 25 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
(pаralele bilinguale gj.maqedonase-gj.frënge )
Gjimnaz – 90 nxënës, 3 paralele, minimum 60
(parelele bilinguale gj.maqedonase – gj.angleze)

65.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT „KOÇO RACIN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 211 nxënës në 7 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase, sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Gjimnaz – 136 nxënës, 4  paralele, minimum 60 pikë
maq 136 nx. 4 par.

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë – 50 nxënës, 2 paralele
- teknik për përpunimin e veshjes/
teknik për modelimin e veshjes

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

*(bashkëpunim me kompaninë
OKITEKS SHA Shkup, TEKSTIL
SOLLUSHËNS SHPK Shkup, AL
APARELL)

- konfeksioner

*(bashkëpunim me kompaninë
OKITEKS SHA Shkup

maq 25nx. 1 par. pr. 3 minimum 30 pikë

Drejtimi ekonomik - juridik dhe tregti 25  nxënës, 1 paralele



teknik i ekonomisë      maq          25 nx.         1 par.       kzgj.4 v.          minimum 60
pikë
*(bashkëpunim me kompaninë
OFIS PLUS SHPKNJP Shkup,
DANIVEL KONSALTING SHPK Shkup,
EKOVIS Audit Maqedoni)

66.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI
„PANÇE ARSOVSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve përkëtë që vijon:

Gjimnaz - 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë
Gjimnaz – 34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
(paralele bilinguale gj.maqedonase – gj.angleze)

67.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT „VËLLEZËRIT
MILLADINOVCI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 218 nxënës në 8 paralele (109 nxënës në
4 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe109 nxënës në 4 paralele me
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Gjimnaz – 34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
maq 34 nx. 1 par.

(paralele në të cilën mësohet gjuha

gjermane me 6 orë në javë )

Gjimnaz – 34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë

shq.       34 nx.    1 par.

(paralele në të cilën mësohet gjuha gjermane me 6 orë në javë )

Drejtimi  bujqësi dhe veterinari -204 nxënës,6 paralele

- teknik i mjeksisëveterinere
*(bashkëpunim IP Kopshti Zologjik,
SHPSHVET TIM SHPKNJP, V.A.
Animal Risors Netvork, ЈО-КА ВЕТ
SHPK

maq. 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45pikë

- teknik i  mjeksisë veterinere
*( bashkëpunim IP Kopshti Zologjik,
SHPSHVET TIM SHPKNJP, V.A.
Animal Risors Netvork, ЈО-КА ВЕТ

shq. 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë



SHPK
- teknik agrar
*( bashkëpunim IP Kopshti
Zologjik,DPPU FOJA KO
SHPKNJP,TD FLORA-Kompani, IZ
KITKA

maq. 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 40 pikë

- teknik agrar
*( bashkëpunim IP Kopshti Zologjik,
DPPU FOJA KO SHPKNJP,TD
FLORA-Kompani, IZ KITKA

shq. 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 40 pikë

- teknik për fitomedicinë/teknik
agromenaxhment TD FLORA –
KOMPANI , IZ KITKA
*(bashkëpunim me IP Kopshti
Zologjik, DPPU FOJA KO SHPKNJP

maq. 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45/40 pikë

- teknik për fitomedicinë//teknik
agromenaxhment *(соработка соIP
Kopshti Zologjik, DPPU FOJA KO
SHPKNJP, TD FLORA –Kompani,
IZ KITKA

shq. 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45/40 pikë

68.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT „GEORGI DIMITROV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 347  nxënës në 11 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Gjimnaz –204nxënës, 6 paralele, minimum 60 pikë
maq 204nx. 6 par.

Gjimnaz – 34nxënës, 1paralele, minimum 60
maq 34nx. 1 par.

(paralele në të cilën mësohet gj.gjermane me 6 orë në  javë)

Drejtimi pylltari dhe përpunimi i drurit - 109 nxënës, 4 paralele

- teknik për mobilje dhe enterier
*(bashkëpunim me kompaninë
MERIJAN SHA SHPKNJP Shkup
KUZE DIZAJN SHPKNJP Shkup,
ARHIKON Dizajn SHPK, IP KOPSHTI
ZOOLOGJIK Shkup, Univerzal dizajn
SHPKNJP, PRO-DIZAJN SHPK,
EURO MOBILJE TODOR SHPKNJP-
LES DIZAJN )

maq 50 nx. 2par. kzgj. 4 minimum 45

- teknik për dizajn tël peisazhit
*(bashkëpunim me kompaninë GRIN
VORLD ZM SHPKNJP Shkup, IP Pyjet
Nacionale Shkup, IP Kopshti
Zologjik,IP Parqe dhe gjelbërim

maq 25 nx. 1 par. kzgj.4 minimum 45



Shkup, INDOOR GARDEN SHPKNJP)
- zdrukthtar maq 34 nx. 1par. kzgj. 3 minimum 30

69.SHKOLLA E MESME MEDICINALE E QYTETIT TË SHKUPIT „Dr. PANÇE
KARAGJOZOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 646 nxënës në 19 paralele (408 nxënës
në 12  paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 238 nxënës në 7 paralele me
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve përkëto drejtime:

Drejtimi  shëndetësi - 646nxënës, 19 paralele
- motër medicinale maq 170 nx. 5 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- motër medicinale shq 102 nx. 3 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- teknik i dhëmbëve maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- teknik i dhëmbëve shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- tekniki i farmacisë maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- teknik  i farmacisë shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- teknik medicinal laboratorik sanitar maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- teknik i fizioterapisë Maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- teknik i fizioterapisë shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
-motër  gjinekologji- akusheri shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë

70.SHKOLLA E MESME EKONOMIKO-JURIDIKE E QYTETIT TË SHKUPIT
„VASIL ANTEVSKI DREN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 476 nxënës në 14 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Drejtimi ekonomik -juridik dhe tregti - 476 nxënës, 14 paralele
- teknik i ekonomisë maq 204 nx. 6 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- teknik juridiku maq 204 nx. 6 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
-teknik i e-tregtisë dhe                           maq             68nx.      2 par.     kzgj.4v               minimum 60

pikë
marketing digjital

71.SHKOLLA E MESME EKONOMIKE DHE JURIDIKE E QYTETIT TË
SHKUPIT „ARSENI JOVKOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 544 nxënës në 16 paralele (272 nxënës
në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 272 nxënës në 8 paralele me
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Drejtimi ekonomik -juridik dhe  tregti - 535 nxënës, 16 paralele
- teknik i ekonomisë maq 136 nx. 4 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- teknik i ekonomisë shq 136 nx. 4 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

- administrator biznesi maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- administrator biznesi shq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

-teknik juridiku maq         68 nx       2 par kzgj.4 v           minimum 60 pikë
- teknik juridiku shq 68  nx      2 par        kzgj.4  v.         minimum 60 pikë



72.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT „CVETAN DIMOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 408 nxënës në 12 paralele (340 nxënës
në 10 paralele me mësim në gjuhën shqipe, dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim
në gjuhën turke) sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Drejtimi ekonomik -juridik dhe tregti - 238 nxënës, 7 paralele

- teknik i ekonomisë shq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- teknik i ekonomisë tur 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- administrator biznesi shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- teknik juridik shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- shitës - referent i shërbimeve
shitëse

shq 68 nx 2 par kzgj. 3v minimum 30 pikë

Drejtimi  shëndetësi - 170  nxënës, 5 paralele
- motër medicinale shq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- teknik i dhëmbëve shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- tekniki farmacisë shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- motër medicinale tur 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë

73.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT „LLAZAR TANEV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele (272 nxënës
në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Drejtimi hotelieri dhe turizëm - 306 nxënës, 9 paralele

- teknik i hotelierisë dhe turizmit maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
(paralele bilinguale gj.maqedonase
–gj.frenge )

- teknik i hotelierisë dhe turizmit shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik i hotelerisë/ teknik për
hotelieri dhe restaurante

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik për ngjarje dhe animacione maq 34  nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- kuzhinier maq 102 nx 3 par pr. 3 v. minimum 30 pikë
- kamerier/pastiçer maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë

- kamerier/pastiçer shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë

Drejtimi kimi-teknologji – 34 nxënës,  1 paralele
- bukëpjekës maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë



74.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT „MARIJA KIRI SKLODOVSKA”
Në vitin e parë do të regjistrohen 544 nxënës në 16 paralele (340 nxënës

në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 204 nxënës në 6 paralele me
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve përkëto drejtime:

Drejtimi kimi -teknologji – 204 nxënës, 6 paralele
- teknik  kimi-laboratori maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik  kimi-laboratori shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik për prodhime kozmetike dhe
kimike

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik i për prodhime kozmetike
dhe kimike

shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

-teknik për mbrojtjen                         maq 34 nx.     1 par.    kzgj.4 v minimum 45 pikë
e ambientit jetësor

Shërbime personale - 102 nxënës, 3 paralele

- teknik i optikës së syve maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- teknik i optikës së syve shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

Drejtimi shëndetësi –238 nxënës, 7 paralele
- teknik i farmacisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- teknik medicinal laboratorik –
sanitar

maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë

- teknik medicinal, laboratorik-
sanitar

shq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë

- teknik medicinal - përkujdesës maq 34 nx 1 par. kzgj.3 v. minimum 30 pikë
- teknik medicinal – përkujdesës shq 34 nx 1 par. kzgj. 3v. minimum 30 pikë

75.SHKOLLA E MESME - GJIMNAZ DHE NDËRTIMTARI  E QYTETIT TË
SHKUPIT „ZDRAVKO CVETKOVSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 610 nxënës në 19 paralele (390 nxënës
në 12 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 220 nxënës në 7 paralele me
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë
maq 136 nx. 4 par. minimum 60 pikë

Drejtimi  ndërtimtari  dhe gjeodezi - 474 nxënës, 15 paralele

- teknik i arkitekturës maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik i arkitekturës shq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik i ndërtimtarisë
*(bashpunim me
SHPKNJPMAKAUS,PMG
KONSTRUCTION SHPKNJP,

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë



AINOVUM Shkup,SHN GRANITI
- teknik i ndërtimtarisë
*(bashpunim me
SHPKNJPMAKAUS,PMG
KONSTRUCTION SHPKNJP,
AINOVUM Shkup,SHN GRANITI

shq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- tekink i gjeodezisë
*(bashkpunim me Agjencinë për
kadastër),
- teknik i gjeodezisë
*(bashkpunim me Agjencinë për
kadastër),
- teknik dizajner per arkitektur
të brendshme

maq

shq

maq

25 nx.

25 nx.

68 nx.

1 par.

1 par.

2 par

kzgj. 4 v

kzgj,4 v

kzgj.4v.

minimum 45 pikë

minimum 45 pikë

minimum 45 pikë

-teknik dizajner per arkitektur
të brendshme

shq 34 nx. 1par kzgj,4v minimum 45 pikë

- montues për ndërtime të thata maq 34 nx 1 par kzgj. 3 v minimum 30 pikë
- montues për ndërtime të thata shq 34 nx 1 par kzgj. 3 v minimum 30 pikë

- instaluesi i dyshemesë dhe
pllakave

maq 34nx. 1 par. kzgj.3.v minimumë 30 pikë

- instaluesi i dyshemesë dhe
pllakave

shq 25 nx. 1 par. kzgj. 3v. minimum 30

76.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TE SHKUPIT „8 SHTATORI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 218  nxënës në 8 paralele (109 nxënës
në 4 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 109 nxënës në 4  paralele me
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore përkëto drejtime:

Drejtimi  makineri - 168 nxënës, 6 paralele

- teknik i makinerisë/teknik për
menaxhim kompjuterik
*(bashkëpunim me kompanitë MAKSTIL
SHA Shkup,KENTAUR IMPEKS SHPK
Shkup  , ARILEMETAL SHPK Shkup,
TE-TE PLAST SHPKNJP Shkup, RADE
KONÇAR TEP SHPKNJP Shkup,)

maq 25 nx. 1 par kzgj. 4v minimum 45 pikë

-teknik i makinerisë/teknik për
menaxhim kompjuterik
*(bashkëpunim me kompanitë MAKSTIL
SHA Shkup,KENTAUR IMPEKS SHPK
Shkup, ARILEMETAL SHPK Shkup,
ТЕ-ТЕ PLAST SHPKNJP Shkup,  RADE
KONÇARTEP SHPKNJP Shkup)

shq 25  nx. 1 par kzgj. 4v minimum 45 pikë



- teknik i makinerisë dhe
energjetikës / teknik i makinerisë për
automjetet motorike
*(bashkëpunim me kompaninë МАК-
DIZEL SHPKNJP Shkup

maq 25 nx. 1 par. kzgj.4 v. minimum 45 pikë

- teknik i makinerisë dhe
energjetikës / teknik i makinerisë për
automjetet motorike
*(bashkëpunim me kompaninë МАК-
DIZEL SHPKNJP Shkup

shq 25nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- saldator / përpunues metali /
instalues tubacioni / instalues
ngrohjeje dhe kondicionerëve

maq nx. 34. 1 par. kzgj.3.v minimum 30 pikë

- saldator / përpunues metali /
instalues tubacioni / instalues
ngrohjeje dhe kondicionerëve

shq nx. 34. 1 par. kzgj.3.v minimum 30 pikë

Drejtimi gjeologji – miniera dhe metalurgji - 50 nxënës, 2 paralele

- teknik i metalurgjisë
*(bashkëpunim me kompaninë
MAKSTIL SHA Shkup)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4.v minimum 45 pikë

- teknik i metalurgjisë
*(bashkëpunim me kompaninë
MAKSTIL SHA Shkup)

shq 25 nx. 1 par. kzgj.4.v minimum 45 pikë

77.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT „VLLADO TASEVSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 458 nxënës në 14 paralele (322 nxënës
në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 136 nxënës në 4 paralele me
mësim në gjuhën shqipe të cilat  sipas planeve dhe programeve mësimore përkëto
drejtime:

Drejtimi  komunikacion - 161 nxënës, 5 paralele
- teknik i transportit dhe shpedicionit maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- teknik i transportit dhe shpedicionit shq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- teknik i komunikacionit hekurudhor
*(bashkëpunim me NP HM
Infrastruktura Shkup)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 50 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 204 nxënës,6 paralele
- elektroteknik për elektronikë dhe
telekomunikacion

maq 102 nx. 3 par. kzgj. 4v minimum 50 pikë

- elektroteknik për elektronikë dhe
telekomunikacion

shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 50 pikë



- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

Drejtimi makineri –93  nxënës, 3 paralele
- teknik i makinerisë energjetike/
teknik për prodhimin e makinerive
*(bashkëpunim me Delegacionin e
Ekonomisë Gjermane AHK)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 /55pikë

- teknik i makinerisë-energjetikës maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
-intsalues i ngrohjeve dhe kondicionerëve maq        34nx.        1 par.     kzgj.3 v. minimum 30 pikë

78.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT „DIMITAR VLLAHOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 352 nxënës në 13 paralele (209nxënës
në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase,109 nxënës në 4 paralele me mësim
në gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën turke) sipas planeve dhe
programeve  mësimore për:

Shërbime personale - 218   nxënës, 8 paralele

- teknik ipërkujdesijes kozmetike dhe
bukurisë
*(bashkëpunim me Salloni për
kozmetikë dhe masazh SENS ,Salloni
i Bukurisë ,,Lejdi S,, ,Viridina
SHPKNJP ,Ana-Ger 88,,SHPKNJP-
,,Sense 88,, ,Salloni Dabëll Duti D
Bjuti ,Afrodita S ,Miss Sofija,Salloni i
Kozmetikës P.M.Lejdis ,Sena-
BEA,Tropik BellicaSHPKNJP,Salloni i
Kozmetikës Zanate Melisa
,T.P.Temov ,Xhaneta
EstetikSHPKNJP ,KA-ILL SHPKNJP
,Salloni i kozmetikës SHARM

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik ipërkujdesjes kozmetike dhe
bukurisë

shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- parukieri
*(bashkepunim me NJU LLAJN 2015
SHPKNJP, Parukeri SILK GL
Cosmetic Kompani, salloni Bjuti
Vlahoviç, salloni i zanatit të
parukerisë K, Hristina-Marko-Gllamur
SHPKNJP, Parukeri-Salloni i
kozmetikës ,, Dragica ,, parukeri -
salloni i kozmetikës BIOS, Salloni Kull
Kat, Bllu Blek SHPKNJP, DU KA-EL
KATERINA SHPK,  DTU Studio
Fashion SHPKNJP parukeri-salloni i
kozmetike Dienci, Ultra Look D,
salloni Bube IN SHPKNJP, Salloni

maq 75nx. 3 par. kzgj.3 v. minimum 30 pikë



Infinito shpk, Parukeri PJUR, salloni
ESFORF, paruker Shkup SHPKNJP,
Ivana Kala, Salloni parukerisë IV,
Eksajt SHPKNJP, Hear End Mejkap
DI Tim SHPKNJP, Parukeri HIT 501,
Parukeri "Plus-X", Liska DV
SHPKNJPParukeri dhe studio
kozmetike PIN-AP, Parukeri
ARTParukeri Nena

- parukier
*(në bashkëpunim me Modern
ArtDesign, OKI Berber, Berber Mame-
Muki, Parukeri Fis Art, Barber Shop,
Heirstill Rufi, Salloni Anella Stajll

shq 25 nx. 1 par. kzgj.3 v. minimum 30 pikë

- parukier tur 34 nx. 1 par. kzgj.3 v. minimum 30 pikë
- estet për kujdesin e duarve dhe
këmbëve
*(në bashkëpunim me Sallonin për
kozmetikë dhe masazh SENS, Salloni
i Bukurisë "Lady S", Viridina
SHPKNJP, Ana-Ger 88,, SHPKNJP -
"Sense 88", Salloni Dabëll Duti D
Bjuti, Afrodita S, Miss Sofia, Salloni
Kozmetikës PM Ladies, Sena-BEA,
Tropik Belica SHPKNJP, Salloni
Kozmetik Artizanatit Melissa, TP
Temov, Zhaneta Estetik SHPKNJP,
KA-IL SHPKNJP, Salloni Kozmetik
SHARM

maq 25 nx. 1 par. kzgj.3v. minimum 30 pikë

- estet për kujdesin e duarve dhe
këmbëve
*(bashkëpunim me Sallonin AURA
Shpresa Nafi Selimi, Meri MD salloni i
kozmetikës, kozmetikë natyrale
MASHOVIQ

shq 25 nx. 1 par. kzgj.3 v. minimum 30 pikë

Drejtimi grafikë - 34 nxënës, 1 paralele
-redaktor i grafikës-dizajner
*(bashkëpunim me Stradun
SHPKNJP, Shkup, Libra, Shkup,
SHPTSH Branko Gapo SHPKNJP
Shkup

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi  kimi-teknologji - 75 nxënës, 3 paralele

- teknik ushqimor
*(bashkëpunim me kompaninë
TINEKS-MT SHPKNJP, Kompania
Atanasovski SHPK, TDPTU Rimes

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë



MS Gruop “DPTU REPTILL
SHPKNJP, Karnisa SHPKNJP, DPTU
Truli Noell NM SHPKNJP, Mishtorja
Gurman Mes SHPK, Furra Vatasha,
Mishtorja Karnes BNFM SHPKNJP)
- teknik ushqimor / teknik për
mbrojtjen e mjedisit jetësor
*(bashkëpunim me kompanitë SBV
Kompani Bekir SHPKNJP, SHPSH
Inter Mall Center SHPKNJP, Xheza
SHPKNJP, SHPTSH PITE SHPK)

shq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- përpunues i mishit maq 25 nx. 1 par. kzgj.3v. minimum 30 pikë

*(bashkëpunim me kompani

Kompania TINEX-MT SHPKNJP

Atanasovski ShPK, TDPTU Rimes

MS Group, SHPTSH REPTIL SHPKNJP

, Karnisa SHPKNJP, SHPTSH Truli

Noel NM SHPKNJP, Mishtorja Gurman

Mes SHPK, Furra Vatasha,
mishtorja Carnes BNFM SHPKNJP)

79.QENDRA SHKOLLORE E AUTOKOMUNIKACIONIT TË  QYTETIT TË SHKUPIT
„BORO PETRUSHEVSKI”

Në vitin  parë do të regjistrohen 399 nxënës për 12 paralele (229 nxënës
në 7 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 170 nxënës në 5 paralele me
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore përkëto drejtime:

Drejtimi i komunikacionit - 136 nxënës, 4paralele

- teknik për  komunikacion rrugor maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë
- teknik për komunikacion rrugor shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë
- teknik për transport dhe shpedicion maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60pikë
- teknik për transport dhe shpedicion shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

Drejtimi  makineri –229 nxënës, 7 paralele
-teknik i makinerisë  për automjete
motorike

maq 68 nx. 2 par. kzgj.4v minimum 45 pikë

-teknik i makinerisë  për automjete
motorike

shq 68 nx. 2 par. kzgj.4v minimum 45 pikë

- automekanik maq 34 nx. 1 par. kzgj.3 v. minimum 30 pikë

- mekanik i  karoserisë shq 34 nx. 1 par. kzgj.3 v. minimum 30 pikë

- instaluesi i motorëve dhe
automjeteve motorike
*(bashkëpunim me kompaninë VAN

maq 25nx. 1 par. kzgj.3v. minimum 30 pikë



HOOL Maqedonisë SHPKNJP
Shkup)

Drejtimi elektroteknikë - 34 nxënës, 1 paralele

- autoelektronikë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 3v. minimum 30 pikë

80.SHKOLLA E MESME ELEKTROTEKNIKE E QYTETIT TË SHKUPIT
„MIHAJLLO PUPIN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 424nxënës në 13  paralele (356nxënës
në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 34 nxënës në 1 paralele me
mësim në gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën turke) sipas planeve
dhe programeve mësimore për:

Drejtimi elektroteknikë – 424 nxënës, 13 paralele

- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

maq 136 nx. 4 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

tur 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

- elektroteknik për elektronikë dhe
telekomunikacionit

maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 50 pikë

- elektroteknikë dhe energjetikë maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- elektricist - elektromontues i rrjeteve
elektroenergjetike
*(bashkëpunim me kompaninë EVN
MAQEDONI SHA Shkup, MAKSTIL
SHA Shkup, Cimentara USJE SHA,
Arçelormital SHA Shkup, RADE
KONÇAR TEP SHPKNJP Shkup,
Vitalia NIKOLLA, Liberti SHA, MASAK
SOLUSHËNS SHPK, PRIMEPOINT
SHPK)

maq 50 nx. 2 par. kzgj.3v. minimum 30 pikë

-elektromekanik maq 34 nx. 1par. kzgj.3v. minimum 30 pikë

81.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT „SHAIP JUSUF”

Në vitin e parë do të regjistrohen 195 nxënës në 6 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore përkëto drejtime:

Drejtimi  ndërtimtari - gjeodezi - 34  nxënës, 1 paralele



- teknik i ndërtimtarisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Shërbimepersonale- 34  nxënës, 1 paralele
- parukeri maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë

Drejtimi ekonomi - juridik dhe tregëti - 59 nxënës, 2 paralele
- administrator për biznes maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
-shitës – referent për shërbime
shitëse

maq 25 nx 1 par kzgj.3 v. minimum 30 pikë

*(bashkëpunim me kompaninë
SHPKNJP Zhito)

Drejtimi - shëndetësi - 34 nxënës, 1 paralele
- motër medicinale maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë

Drejtimi hotelieri dhe turizëm - 34  nxënës , 1 paralele
- kamerier maq 34 nx. 1 par. kzgj.3 v. minimum 30 pikë

82 .SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT „SARAJ”

Në vitin e parë do të regjistrohen 204 nxënës në 6 paralele me mësim në
gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 102nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi еkonomiк - juridik dhe tregëti - 68 nxënës, 2 paralele
- teknik I ekonomisë shq 34nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- administrator biznesi shq 34nx. 1par. kzgj.4v. minimum 60 pikë

DREJTIMI SHËNDETËSI – 34 nxënës , 1 paralele
-motër    medicinale          shq. 34 nx.        1 par,          kzgj. 4v     minimum 70pikë

83.QENDRA SHKOLLORE SHTETËRORE E MUZIKËS DHE BALETIT „ILIJA
NIKOLLOVSKI LLUJ”

Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele (136 nxënës në
4 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim
në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Arsim i artit – drejtimi  art muzikor  dhe arti i baletit 170 nxënës, 5
paralele



- muzicient performues, muzicient i
teorisë

maq 102 nx. 3par. kzgj.4v minimum 60 pikë

- muzicient performues, muzicient i
teorisë/balet(klasik modern)valltar
tradicional-këngëtar

shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60/50 pikë

-balet (klasik modern ,)valltar
tradicional-këngëtar

maq 34 nx. 1 par. kzgj.4v minimum 50 pikë

84.SHKOLLA E MESME SHTETËRORE PËR ARTIN E APLIKUAR
„LLAZAR LIÇENOSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 102 nxënës në 3 paralele (68 nxënës në
2 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim
në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Arsim i artit – art  figurativ dhe dizajn - 102 nxënës, 3 paralele

- dizajner i pikturës maq 12 nx. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- dizajner multimedial maq 12 nx. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- dizajner i skulpturës maq 6 nx. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- dizajner i qeramikës maq 5 nx. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- dizajner i grafikës maq 11 nx. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- dizajner i tekstilit të veshjes maq 11 nx. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- dizajner i enterierit, mobiljeve dhe
prodhimeve industriale

maq 11 nx. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- dizajner i qeramikës shq 12 nx. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- dizajner i enterierit, mobiljeve dhe
prodhimeve industriale

shq 11 nx. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- dizajner i tekstilit dhe veshjes shq 11 nx. kzgj. 4v minimum 45 pikë

85. SHKOLLA SHTETËRORE PËR EDUKIM FIZIK
„METODIJA MITEVSKI BRICO”

Në vitin e parë do të regjistrohen 204  nxënës në 6 paralele (136 nxënës
në 4  paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore përkëto drejtime:

Gjimnazi sportiv - 204 nxënës, 6  paralele, minimum 50 pikë



maq 136nx. 4par. kzgj. 4v minimum 50 pikë
shq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 50 pikë

86 . SHKOLLA E MESME SHTETËRORE  AKADEMIA E SPORTIT

Në vitin e parë në akademinë e sportit mund të
regjistrohen nxënës sipas planeve dhe programeve mësimore për
gjimnaz, në bazë të kritereve të veçanta për kontrollimin e aftësive
dhe shkathtësive sportive për sportin përkatës:

- futboll,
- hendboll,
- basketboll dhe
- tenis.

87. GJIMNAZI MATEMATIKË-INFORMATIKË

Në vitin e parë do të regjistrohen 68 nxënës në 2 paralele (34 nxënës në 1
paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim
në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore

Gjimnaz – 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë

maq     34 nx.     1 par
shq.     34 nx.     1 par

88.QENDRA PËR ARSIM DHE REHABILITIM „PARTENIJA ZOGRAFSKI”

Në vitin e parë të arsimit profesional katër vjeçar me kohëzgjatje prej pesë
viteve sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen
nxënës me nevoja të veçanta  arsimore (dëgjim të dëmtuar) në profesionet dhe
drejtimet e  mëposhtme:

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë
- teknik për përpunimin e veshjes

Drejtimi  makineri
- teknik i makinerisë

Në vitin e parë në arsimin profesional trevjeçar me kohëzgjatje katër vite
sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënës
me nevoja të veçanta arsimore (dëgjim të dëmtuar), në profilet dhe degët e
mëposhtme:

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë



- konfeksioner

Drejtimi  makineri

-bravandreqës-saldues
-përpunues i metalit
-autolimar

Gjithashtu, në vitin e parë për aftësim për punë me kohëzgjatje deri në dy
vite sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen
nxënës të cilët nuk mund t'i ndjekin planet dhe programet mësimore të lartë
përmendura për arsim tre vjeçar në drejtimet në vijim:

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë
Drejtimi  makineri

89.SHKOLLA SHTETËRORE PËR REHABILITIM TË FËMIJËVE DHE TË RINJVE
ME SHIKIM TË DËMTUAR „DIMITAR VLLAHOV”

Në vitin e parë të arsimit profesional katervjeçar mund të regjistrohen
nxënësit me nevoja të veçanta  arsimore (shikim të dëmtuar) në drejtimet arsimore në
vijim:

Drejtimi shëndetësi

- teknik i fizioterapisë

Në vitin e parë të arsimit profesional trevjeçar mund të regjistrohen
nxënësit me nevoja të veçanta arsimore  (shikim të dëmtuar) në drejtimet arsimore në
vijim:

Drejtimi  grafikë

- lidhës librash – kartonazher

Drejtimi  komunikacion

- manipulues në centralin telefonik

Drejtimi shëndetësi
- terapeut – masazher

Gjithashtu, në vitin e parë për aftësim për punë me kohëzgjatje deri në dy vite
sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen



nxënësit të cilët nuk mund t'i ndjekin planet dhe programet mësimore të
lartëpërmendura për arsim trevjeçar profesional në degën e grafikës.

90.SHKOLLA E MESME SHTETËRORE PËR REHABILITIM DHE ARSIM „SHËN
NAUMI I OHRIT”

Në vitin e parë të arsimit profesional dy vjeçar me kohëzgjatje prej tre
vitesh sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen
nxënësit me nevoja të veçanta arsimore (me aftësi të kufizuara intelektuale të
zhvillimit psikofizik) në drejtimet e mëposhtme:

Drejtimi  grafikë
- ndihmës kartonazher dhe lidhës i librave
- shërbyes i makinave grafike

Drejtimi makineri
- ndihmës bravandreqës-limar
- ndihmës automekanik

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë
- ndihmës konfekcioner

Drejtimi elektroteknikë
- ndihmës elektromekanik

Drejtimi  ndërtimtari dhe gjeodezi
- ndihmës moleri/laker

Drejtimi  hotelieri dhe turizëm
- ndihmës kuzhinjeri
- ndihmës pastiçieri

Gjithashtu, në vitin e parë për aftësim për punë me kohëzgjatje deri në dy vite
sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen
nxënësit të cilët nuk mund t'i ndjekin planet dhe programet  mësimore të lartë
përmendura për  tre vjet arsim profesional, në drejtimet e mëposhtme:

Drejtimi  makineri
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë
Drejtimi  grafikë

STRUGË

91 .SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI „DR. IBRAHIM
TEMO”



Në vitin e parë do të regjistrohen 306 nxënës në 9  paralele (102 nxënës
në 3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 170 nxënës në 5  paralele me
mësim në gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën turke) sipas planeve
dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 306 nxënës, 9 paralele, minimum 60 pikë

maq 102nx. 3par.
shq     170 nx.   5 par.
tur       34 nx.    1 par.

92.SHKOLLA E MESME KOMUNALE „NIKO NESTOR”
Në vitin e parë do të regjistrohen 560nxënës në 17 paralele (263nxënës në

8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 297 nxënës në 9 paralele me
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore përkëto drejtime:

Drejtimi  ndërtimtari dhe gjeodezi - 136 nxënës, 4 paralele
- teknik i arkitekturës maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik i arkitekturës shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik i gjeodezisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik i gjeodezisë shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 68 nxënës, 2 paralele
- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë - 68 nxënës, 2 paralele
- teknik për përpunimin e veshjes maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik për përpunimin e veshjes shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi kimi-teknologji - 118 nxënës, 4 paralele

- teknik  kimi-laboratori maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- tekniki kimi- laboratori shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik i ushqimit maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

*(bashkëpunim me TP “Art 2019” -
Strugë; SHPKNJP "Drezda 1981" -
Struge; SHPKNJP "VINARIJA" -
Ohër; SHPKNJP "Agro Singnas" -
fshati Velestë; SHPKNJP "Drezda"
-Strugë)

. .



- teknik i ushqimit
*(bashkëpunim me TP “Art 2019” -
Strugë; SHPKNJP "Drezda 1981" -
Struge; SHPKNJP "VINARIJA" -
Ohër; SHPKNJP "Agro Singnas" -
fshati Velestë; SHPKNJP "Drezda"
-Strugë)

shq 25 nxë. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi ekonomik -juridik dhe i tregëtisë - 68 nxënës, 2 paralele
- teknik i ekonomisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- teknik i ekonomisë shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

Drejtimi  shëndetësi -68 nxënës, 2 paralele
- motër medicinale maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- motër  medicinale shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë

Drejtimi  hotelieri dhe turizëm - 34 nxënës, 1 paralele
- kuzhinier shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë

STRUMICË

93.SHKOLLA E MESME KOMUNALE „JANE SANDANSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 365 nxënës në 11 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë
Drejtimi ekonomiк -juridik dhe  tregti - 127 nxënës, 4 paralele

- teknik i ekonomisë maq 102nx. 3 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- teknik i e-tregtisë dhe marketingut
digjital
*(bashkëpunim me SHPTSH
"SEVEN MARKETING" SHPK
Strumicë,

Collide Foods Ltd.

SHPTSH "CENTURI" SH.P.SH.
Strumica, SHPTSH (EON ONE LTD
SHPKNJP StrumicË), DPIUT
Serafimov Group SHPKNJP
Strumicë)

maq 25nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

94.SHKOLLA E MESME KOMUNALE „DIMITAR VLLAHOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 354 nxënës në 12 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore përkëto drejtime:

-Drejtimi bujqësi- veterinari - 143 nxënës, 5 paralele



- agroteknik
*(bashkëpunim me SHPTSH
"GARDINA-CVET" Sh.P.V Vasilevë,

SHPTSH "RIMA-KOMERC" SHPK
Strumicë,

SHPTSH "GEOTERMIKA-DRS"
Bosilovë)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik për fitomedicinë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik për agromenaxhim
*(bashkëpunim me SHPTSH "Agro-
Komerc 92" Strumicë,

SHA "Serra" Bosilovë, SHA
"AGROLOZAR" Bosilovë)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 40 pikë

- fermer maq 25 nx. 1 par. kzgj.3 v. minimum 30 pikë
*bashkëpunim me kompanitë
DPT BULL BILLDING SHPK Strumicë,
EKO ENERXHI KOSMOS SHPK, SHPK Novo Sellë,
DPTU CBD MEDPLANT Novo Sellë)
- teknik i mjekësisë veterinere maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi kimi-teknologji - 84 nxënës, 3 paralele
- teknik i ushqimit
*(bashkëpunim me qumështoren
„ЈОКА“,
SHA „Strumiçko pole“)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- kasap/ bukëpjekës maq 25 nx. 1 par. kzgj.3 v. minimum 30 pikë

*(bashkëpunim me DPTGM„Koda- Trejd“
Strumicë)

- teknik për prodhime kimike dhe
kozmetike

maq 34nx. 1 par. kzgj.4 v. minimum 45 pikë

Drejtimi  shëndetësi - 102 nxënës, 3 paralele

- teknik  i farmacisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- motër medicinale
-teknik  fizioterapeut

maq
maq

34 nx.
34 nx

1 par.
1par.

kzgj. 4v
kzgj.4v.

minimum 70 pikë
minimum70pikë

Drejtimi hotelieri – turizëm - 25 nxënës, 1 paralele
- kamarier / kuzhinier
*(bashkëpunim me kompaninë
“KONCEPT” SHPKNJP Strumicë,
DUTU “VILLA PARK” Strumicë DUT
“Sirius” SHPK Strumicë, DPTU

maq 25 nxë. 1 par. kzgj.3v minimum 30



“SARATOGA LANÇ” Strumicë, LPTU
(Lebed- AS) SHPKNJP Novo Sellë)

95.SHKOLLA E MESME KOMUNALE „NIKOLLA KAREV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 490 nxënës në 16  paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore përkëto drejtime:

Drejtimi  makineri - 127 nxënës, 4 paralele

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë - 50nxënës, 2  paralele
- teknik i modelimit të-veshjes
*(bashkëpunim me DPPKP
"TEVOKS-KOM" Strumicë,

SHPTSH “Deni Kompani” Strumicë

SHPTSH “Eva Stajll” Strumicë)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik për dizajn të veshjes
*(bashkëpunim me DPPKP “TEVOKS
KOM Strumicë,
SHPTSH„Deni kompani“ Strumicë
SHPTSH „Eva Stajll“ Strumicë)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 136 nxënës, 4 paralele
- elektroteknik-energjetik maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

- elektromekanik për teknikë
kompjuterie dhe teknologji

maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë

- elektromekanik maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë

Drejtimi komunikacion - 93 nxënës, 3 paralele

- teknik për komunikacion rrugor maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë
- teknik për transport dhe shpedicion maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

- drejtues me makina
për bartjen e materialeve maq. 25 nx.   1 par. kzgj .3 v. minimum 30 pikë

*(bashkëpunim me kompanitë

- teknik i makinerisë së automjeteve
motorike

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik për makineri të prodhimit maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë
*(bashkëpunim me kompanitë SHPTSH
“BIRO SEF Strumicë,SHPTSH“METAL
KG” Strumicë )

- instalues për ngrohje dhe
kondicioner
- automekanik

maq

maq

34 nxë.

34 nx.

1 par.

1 par.

kzgj. 3v.

kzgj.3 v.

minimum 30 pikë

minimum 30 pikë



DGT “ZHIKOL” Strumicë
SHPTSH “Savello” Strumicë
DTU “NIPROM” SHPKNJP Strumicë)

Drejtimi  pylltari dhe përpunim  i drurit - 25 nxënës, 1 paralele
- teknik për mobilje dhe enterier
*(bashkëpunim me SHPTSH
ARTISAN MEBEL“ Strumicë)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

Drejtimi  ndërtimtari dhe gjeodezi -59 nxënës, 2 paralele

- teknik i ndërtimtarisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- tesar, përforcim dhe betonizim maq 25 nx. 1 par. kzgj.3 vj minimum 30 pikë

*(bashkëpunim me kompanitë
DGT “ZHIKOL” Strumicë,
DPTU “Savello” Strumicë
DTU “NIPROM” SHPKNJP
Strumicë)

TETOVË
96.SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI „KIRIL
PEJÇINOVIQ”

Në vitin e parë do të regjistrohen 510 nxënës në 15 paralele (102 nxënës
në 3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 408 nxënës në 12 paralele me
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 510 nxënës, 15 paralele, minimum 60 pikë

maq  102 nx.  3par.
shq   374nx.  11 par.
Gjimnaz – 34 nxënës, 1 paralele, minimum 60 pikë
(paralele bilinguale – gj.shqipe – gj. frënge)

97.SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI I DYTË „7 MARSI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në
gjuhën shqipe sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 272 nxënës, 8 paralele, minimum 60 pikë
shq     272 nx.  8 par.

98.SHKOLLA E MESME KOMUNALE E MEDICINËS „NIKOLLA SHTEJN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 714 nxënës në 21 paralele (204 nxënës
në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 476 nxënës në 14 paralele me
mësim në gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën turke) sipas planeve
dhe programeve mësimore  për:

Drejtimi  shëndetësi - 646 nxënës, 19 paralele



- motër medicinale maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- motër medicinale shq 204 nx. 6 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- motër medicinale tur 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- teknik i dhëmbëve maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- teknik i dhëmbëve Shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- laborator medicinal-teknik sanitar Shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- asistent dental Shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- teknik i farmacisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- teknik i farmacisë Shq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- teknik  i fizioterapisë
-teknik  i fizioterapisë

maq
shq

34 nx.
68nx.

1 par.
2 par.

kzgj. 4v
kzgj.4 v

minimum 70 pikë
minimum 70 pikë

-teknik medicinal laboratorik-sanitar maq 34 nx 1 par kzgj.3 v minimum 30 pikë

Shërbime personale - 68 nxënës, 2 paralele
- teknik i përkujdesjes kozmetikë dhe
bukurisë

shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik i përkujdesjes kozmetike dhe
bukurisë

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

99. SHKOLLA E MESME EKONOMIKE KOMUNALE “8 SHTATORI”
Në vitin e parë do të regjistrohen 352 nxënës në 13 paralele (84 nxënës 3

paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 268nxënës në 10 paralele me mësim
në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtim ekonomi-juridik dhe  tregti - 442 nxënës,  13 paralele

- teknik i ekonomisë
*(bashkëpunim me
kompanitëGOLEC,GOLEC TRANS,
RENO VELUR,FEDERBAU,
ARVAKONT-93, MARMOFIX)

maq 50 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

- teknik i ekonomisë
*(bashkëpunim me
kompanitëGOLEC,GOLEC TRANS,
RENO VELUR,FEDERBAU,
ARVAKONT-93, MARMOFIX)

shq 272 nx. 8 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

- teknik juridiku maq 34 nx. 1 par.. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- teknik juridiku shq 68 nx. 2 par.. kzgj. 4v minimum 60 pikë

100. SHKOLLA E MESME KOMUNALE E TEKSTILIT „GJOÇE
STOJÇESKI”
Në vitin e parë do të regjistrohen 259 nxënës në 10 paralele (25 nxënës në

1 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 234 nxënës në 9 paralele me
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë – 170 nxënës, 5 paralele
- teknik për përpunimin e veshjes
*(bashkëpunim me kompanitëELITA INEX
SHPK,MISIONI SHPK,ETEX ERHAN,

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë



DISIMONE TETOVË)
- teknik për përpunimin eveshjes
*(bashkëpunim me kompanitëELITA INEX
SHPK,MISIONI SHPK,ETEX ERHAN,
DISIMONE TETOVË)

shq 50 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik për dizajnin e veshjes
*(bashkëpunim me kompanitëELITA INEX
SHPK,MISIONI SHPK,ETEX ERHAN,
DISIMONE TETOVË)

shq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

-teknik për modelimin e veshjes
*(bashkëpunim me kompanitëELITA INEX
SHPK,MISIONI SHPK,ETEX ERHAN,
DISIMONE TETOVË)

shq 25 nx. 1 par. kzgj.4 v. minimum 45 pikë

Drejtimi kimi-teknologji - 100 nxënës, 4 paralele
- teknik i laboratorit kimik
*(bashkëpunim me kompanitë GREEN
PRODUKT, MALERI GRUP, VITAMIL-
TETOVË, RENOVA, VEZË SHARI,
DUTI TEKE, ZHITO POLOG)

shq 50 nx.
.

2 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik i laboratorit kimik
*(bashkëpunim me kompanitë GREEN
PRODUKT, MALERI GRUP, VITAMIL-
TETOVË, RENOVA, VEZË SHARI,
DUTI TEKE, ZHITO POLOG)

shq 25 nx 1 par. kzgj.4 v. minimum 45pikë

-teknik për  mbrojtjen e  mjedisit
*(bashkëpunim me kompanitë GREEN
PRODUKT, MALERI GRUP, VITAMIL-
TETOVË, RENOVA, VEZË SHARI,
DUTI TEKE, ZHITO POLOG)

shq 25 nx 1par. kzgj. 4v. minimum 45.pikë

Arsimi i artit – 34  nxënës, 1 paralele
- teknik për dizajn interieri, mobilje
dhe prodhime industriale

shq 34 nx 1 par kzgj. 4v minimum 45 pikë

101. SHKOLLA E MESME SHTETËRORE – QENDRA RAJONALE PËR
ARSIM DHE TRAJNIM PROFESIONAL „МOSHA PIJADE”

Në vitin e parë të shkollës do të regjistrohen 914nxënës 29 paralele (440
nxënës në 14 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 474nxënës në 15
paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore
përkëto drejtime:

Drejtimi  komunikacion - 170 nxënës, 5 paralele

- teknik për komunikacion rrugor maq 34 nx. 1  par. kzgj. 4v minimum 55 pikë
- teknik për komunikacion rrugor shq 34 nx. 1  par. kzgj. 4v minimum 55 pikë
- teknik për transport dhe shpedicion maq 34 nx. 1  par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- teknik për transport dhe shpedicion shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- drejtues i makinave për bartjen e
materialeve

shq 34 nx. 1 par. kzgj.3 v. minimum 30 pikë

Drejtimi  makineri - 295 nxënës, 10 paralele



- teknik i makinerisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik për makineri prodhuese/
teknik i makinerisë

shq 25nx. 1par. kzgj. 4v minimum55/ 45 pikë

*(bashkëpunim me KIEL MAQEDONI
SHPKNJP Tetovë)
- teknik për prodhimin e makinerisë
*(bashkëpunim me KIEL
MAQEDONI SHPKNJP Tetovë)

maq 25 nx 1 par kzgj. 4v minimum 55 pikë

- teknik i makinerisë  për automjete
motorike

shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik i makinerisë për automjete
motorike
*(bashkëpunim me VEZE SHARI
SHPK)

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

-teknik për menaxhimin kompjuterik
-teknik për menaxhimin kompjuterik
-automekanik/instalues i ngrohjes
dhe kondicionerit/ instalues i
tubacionit të ujësjellësit

shq
maq
maq

34nx.
34 nx

34 nx.

1par.
1 par
1 par.

kzgj.4 v.
kzgj.4 v
kzgj.3 v.

minimun 45 pikë
minimum 45 pikë
minimum 30 pikë

- automekanik / instalues i ngrohjes          shq      25 nx.           1 par. kzgj. 3 v.       minimum 30 pikë
dhe kondicionerit
*(bashkëpunim me DPUP B.F.M
Kompani SHPKNJP
-bravandreqës/saldator                              maq      25 nx.           1 par. kzgj. 3 v.       minimum 30 pikë
*(bashkëpunim me F-J Inzhenering
ShPKNJP)

Drejtimi  bujqësi dhe veterinari – 127 nxënës, 4 paralele
- teknik i veterinarisë medicinale/
/teknik për fitomedicinë

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik i veterinarisë medicinale
/teknik për fitomedicinë
*(bashkëpunim me kompaninë
VEZE SHARI SHPK)

shq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik i agronomisë maq 34  nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 40 pikë
- teknik i agronomisë shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 40 pikë

Drejtimi  hotelieri dhe turizëm - 127 nxënës, 4 paralele
- teknik i hotelierisë dhe turizmit maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- teknik i hotelierisë dhe turizmit shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- - kuzhinjer /pastiçer/kamerier
- *(bashkëpunim me kompaninë KP

BELLAMIA

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 3v. minimum 30 pikë

- - kuzhinjer /pastiçer/kamerier shq 34 nx. 1 par. kzgj. 3v. minimum 30 pikë
-

Drejtimi elektroteknikë –161 nxënës, 5paralele
- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

shq 34nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë



Drejtimi  ndërtimtari dhe gjeodezi - 34 nxënës, 1 paralele
- teknik i ndërtimtarisë shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

102. SHKOLLA SHTETËRORE E  MUZIKËS „TODOR SKALOVSKI – TETOEC”

Në vitin e parë do të regjistrohen 68  nxënës në 2 paralele (34 nxënës në 1
paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës  në 1paralele në gjuhën
shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore përkëto drejtime:

Arsimi i artit – art muzikor - 68 nxënës, 2 paralele
- muzicient i teorisë dhe muzicient
performues maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë
- muzicient i teorisë dhe muzicient
performues shq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 60 pikë

QENDRA E  ZHUPËS

103.SHKOLLA E MESME KOMUNALE „ATA”

Në vitin e parë do të regjistohen 68 nxënës në2 paralele (34 nxënës ne 1 paralele me
mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën turke)
sipas planeve dhe programeve mësimore për :

Gjimnaz- 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë
maq. 34 nx.      1 par
tur.    34 nx.      1 par

SHTIP
104.SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI „SLLAVÇO

STOJMENSKI”
Në vitin e parë do të regjistrohen 238 nxënës në 7 paralele me mësim në

gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:
Gjimnaz - 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë

105.SHKOLLA E MESME KOMUNALE „KOLE NEHTENIN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve  dhe programeve mësimore për:

-elektroteknik-teknik i energjisë
*(bashkëpunim me kompaninë
VEZE SHARI SHPK)

shq 25.nx. 1par. kzgj.4.v. minimum 45 pikë

- autoelektronik/elektricistë shq 34 nx. 1 par. kzgj. 3v. minimum 30 pikë



Drejtimin  makineri – 102 nxënës, 3 paralele

- teknik për menaxhim kompjuterik /
teknik i makinerisë

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- teknik i makinerisëpër automjete-
motorike /teknikë i makinerisë dhe
energjetikës

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- mekanik i makinerisë/mekanik i
konstruksioneve

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 3v. minimum 30 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 136 nxënës, 4 paralele

- elektroteknik -energjetikë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë
- elektroteknik për elektronikë dhe
telekomunikacion

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 50 pikë

- elektroteknik për teknikë
kompjuterike dhe automatikë

maq 68 nx. 2 par. kzgj. 4v minimum 55 pikë

Drejtimi  hotelieri dhe turizëm - 34 nxënës, 1 paralele
- kamerier/kuzhinjer maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë

106. SHKOLLA E MESME KOMUNALE „DIMITAR MIRASÇIEV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 93 nxënës në 3 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase  sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë - 93 nxënës, 3 paralele

- teknik për përpunumin eveshjes
*(bashkëpunim me MK Linea SHPK,
LABOD MAK SHPK, Astibo Feshën
Grup, Astibo Bejzik SHPKNJP,

maq 25 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

-teknik i modelimit të veshjes/teknik
për dizajnin e veshjes

maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 45 pikë

- konfeksioner maq 34 nx.
,

1 par. kzgj.3 v.
.

minimum 30pikë

107.SHKOLLA E MESME KOMUNALE „JANE SANDANSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 229 nxënës në 7 paralele sipas planeve
dhe programeve mësimore për:

Drejtimi  shëndetësi - 229 nxënës, 7 paralele

- motër medicinale maq 102 nx. 3 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- teknik i dhëmbëve maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë
- teknik i farmacisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë



- teknik i fizioterapisë maq 34 nx. 1 par. kzgj. 4v minimum 70 pikë

- teknik medicinal laboratorik –
sanitar
*(bashkëpunim me ISHP Qendra
Shëndetësore “Dr.Pançe
Karagjozov”, ISHP Spitali Klinik,
ISHP “Primarius Dr. Samarxhiski “)

maq 25nx 1 par kzgj.4v minimum70 pikë

108. QENDRA SHKOLLORE SHTETËRORE E MUZIKËS „SERGEJ
MIHAJLOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 68 nxënës në 2 paralele me mësim në
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Arsimi i artit – art muzikor –68 nxënës, 2  paralele

- teoriticient i muzikës maq 34 nx. 1 par kzgj. 4v minimum 60 pikë

- muzicientë performues maq 34 nx. 1 par kzgj. 4v minimum 60 pikë

109. QENDRA PËR ARSIM TË MESËM SPECIAL PROFESIONAL „ISKRA”
Në vitin e parë në arsimin profesional dyvjeçar me kohëzgjatje prej tre

viteve sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen
nxënësit me nevoja të veçanta  arsimore (me aftësi të kufizuara intelektuale të
zhvillimit psikofizik), në profesionet  dhe drejtimet e mëposhtme:

Drejtimi  bujqësi dhe veterinari
- ndihmës në prodhimin bimor

Drejtimi  makineri
- ndihmës bravandreqës-limar

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë
- ndihmës konfekcioner

Drejtimi  grafikë
- ndihmës -lidhës librash-kartonazher

Gjithashtu, në vitin e parë për aftësim për  punë me kohëzgjatje deri në dy
vite sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen
nxënësit të cilët nuk mund t'i ndjekin planet dhe programet mësimore profesionale tre
vjeçare të lartpërmendura, në drejtimet e mëposhtme:



Drejtimi bujqësi dhe veterinari
Drejtimi  makineri
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë
Drejtimi  grafikë

I. PARALELET NË PËRBËRJE ТË SHKOLLAVE TË MESME PUBLIKE TË
CILAT JANË TË SHPËRNDARA

Paralele në përbërje të shkollave të mesme publike ka në:

- Shkolla e mesme komunale „Aco Ruskovski” – Berovë në Pehçevë,
- Shkolla e mesme komunale „28 Nëntori” – Dibër në Mogorçë,
- Shkolla shtetërore e muzikës „Todor Skallovski- Tetoec” – Тetovë në

Strugë,
- Shkolla e mesme e Qytetit të Shkupit „Vllado Tasevski ” në Shkollën e

mesme të Qytetit të Shkupit „8 Shtatori”,
- Shkolla e mesme shtetërore për rehabilitim dhe arsim „Shën Naumi i

Ohrit” Shkup në Shkollën e mesme „Taki Daskallov” – Manastir.

Paralele në përbërje të shkollës së mesme shtetërore Akademia e Sportit ka
në:

- SHMK „Kuzman Shapkarev” – Manastir,futboll, henboll;
- SHMK „Pero Nakov” - Kumanovë, basketboll;
-SHMK “Gjorçe Petrov” Kavadar basketboll;
- SHKHT „Vanço Pitosheski” – Ohër, futboll ;

- SHMKGjimnazi „Mirçe Acev” – Prilep,  futboll;
- SHMK Nikolla Karev - Strumicë , futboll
- SHMK Kiril Pejçinoviq” – Tetovë, futball,
- SHMK„Koço Racin” – Veles, futball,
- SHMK „Gostivar” – Gostivar, futball dhe
- SHMK „Kole Nehtenin” – Shtip, fudboll.

II.KUSHTET DHE KRITERET E REGJISTRIMIT PËR  PËRZGJEDHJEN E
NXËNËSVE

Regjistrimi i nxënësve  në shkollat e mesme publike (në tekstin e mëtejmë:
shkollat) për vitin shkollor 2022/2023 do të realizohet  në kushte dhe në mënyrë të
përcaktuar me Ligjin për Arsimin e Mesëm, Ligjin për Arsimin dhe Trajnim
Profesional, Ligjin për Akademinë e Sporteve , Ligji për Gjimnazin Matematikë –
Informatikë dhe me këtë konkurs.



Kushtet për regjistrimin e nxënësve në vitin e parë janë:
- të kenë përfunduar arsimin fillor
- të mos jenë mbimoshën 17 vjeçare;
-të përcaktohen për njërin nga planet dhe

programete mëposhtme:
а) gjimnaz ;
b) arsm dhe trajnim profesional;
c) arsimi i mesëm i artit
ç) arsim i mesëm për nxënësit me nevoja të veçanta;

të plotësohen  kriteret e përcaktuara në këtë konkurs

Kriteret për përzgjedhjen e nxënësve  janë:
- suksesi mesatar i nxënësit nga klasa e VI deri në të IX;
- suksesi mesatar i nxënësit të arritur në këto lëndë (gjuhë amtare, gjuhë e

huaj dhe dy lëndë të rëndësishme për profesionin);
− diploma për vendet e fituara (I, II dhe III) nga konkurset ndërkombëtare,

si dhe konkurset shtetërore (të organizuara nga shoqata të akredituara
nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës) në gjuhën amtare, gjuhë të huaj,
shkencat natyrore, matematikë, kimi, fizikë, biologjinë dhe gjeografi dhe
lëndët që janë të rëndësishme për profesionin përkatësisht fushën
zgjedhore;

- vlera mesatare e pikëve të fituara  për sjelljen nga klasa VI deri në klasën
IX.

Për nxënësit të cilët  aplikojnë për regjistrim në Akademinë e Sporteve, përveç
kritereve të lartëshënuara  për përzgjedhje, vlerësohen edhe aftësitë sportive në
përputhje me Ligjin për Akademinë e Sporteve.

Për nxënësit  të cilët  aplikojnë për regjistrim në Gjimnazin Matematikë-
Informatikë, përveç kritereve të lartëshënunara  të përzgjedhjes, vlerësohen edhe
pikët e fituara nga provimi pranues në Matematikë dhe Fizikë në përputhje me Ligjin
për Gjimnazin  Matematikë-Informatikë.

Në arsimin e mesëm për art mund të regjistrohen edhe nxënësit e talentuar të
cilët nuk e kan përfunduar  arsimin fillor mirëpo pas pëlqimit paraprak me shkrim të
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në bazë të propozimit nga shkolla,  me obligim që
paralelesht të përfundojë arsim fillor.

Arsimi i mesëm për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore përfshin nxënësit
sipas llojit dhe shkallës së aftësisë së kufizuar.

Nxënësit nga komuniteti etnik rom mund të regjistrohen në një shkollë të
mesme publike të caktuar nëse kanë deri në 10% më pak pikë sesa numri i pikëve të
parapara në Konkurs për planet dheprogramet mësimore përkatëse dhe nëse
plotësojnë kriteret shtesë për testin e njohurive dhe aftësive në shkollën përkatëse.

Transport falasose akomodimi të nxënësve  të cilët do të regjistrohen në vitin e
parë në shkollat e mesme publike, nuk do të sigurohet nëse lloji i zgjedhur arsimor (



profesioni ose drejtimi) ekziston në komunën, përkatësisht rajonin nga vjen.

Në shkollat ku aplikojnë një numër i madh i nxënësve që i plotësojnë kushtet
e parapara  në këtë konkurs, organizohet një test kualifikues  nga  materiali mësimor
nga klasa e tetë - nëntë në lëndët vijuese:
- gjimnaz – gjuhë amtare dhe matematikë;
- shëndetësi- biologji dhe kimi,
- drejtime tjera -gjuhë amtare dhe matematikë.

Në arsimin e mesëm për art figurativ (muzikë, balet dhe art), në gjimnazin për
sport, shkollat përcaktojnë  kritere shtesë.

Për suksesin mesatar  nga klasa VI deri në klasën IX nxënësi  mund të marrë
më së shumti 50 pikë (suksesi i përgjithshëm nga klasa e gjashtë, shtatë, tetë dhe
nëntë, mblidhet, pastaj pjesëtohet  me katër dhe i njëjti numër shumëzohet me
koeficientin 10).

Për suksesin mesatar të arritur nga katër lëndët e propozuara (dy lëndë
mësimore të detyrueshme për të gjitha llojet e arsimit dhe dy lëndë të rëndësishme
për profesionin), nxënësi  mund të marrë më së shumti 20 pikë (5 pikë për secilën
lëndë).

Për vendin e fituar në Gara ndërkombëtare dhe shtetërore nxënësi mund të
fitojë:

- Për vend të fituar në Garat ndërkombëtare 5 pikë,
- Për vend të fituar në garat shtetërore të akredituara-3 pikë për vendin e I -

rë, 2 pikë për vendin e II-të dhe 1 pikë për vendin e III-të.
Për vlerën mesatare të pikëve për sjelljen nga klasa VI në klasën  IX, nxënësi

mund të marrë më së shumti 5 pikë.(Sjellja shembullore vlerësohet në 5 pikë, sjellja e
mirë vlerësohet në 3 pikë dhe sjellja jo e kënaqshme vlerësohet në 0 pikë. Vlera
mesatare është shuma e pikëve për sjelljen e klasës së gjashtë, të shtatë, të tetë dhe
të nëntë, e ndarë me 4).

Numri i përcaktuar i pikëve minimale për aplikimin e parë është pjesë
përbërëse e këtij konkursi.



PASQYRA TABELARE
Të lëndëve mësimore nga arsimi fillor të parapara në kriteret për rangimin e

suksesit të nxënësve

NUMRI
RENDOR

1. ARSIMI I MESËM PROFESIONAL
- DREJTIMI -

LËNDËT
MËSIMORE TË
OBLIGUESHME

LËNDËT MËSIMORE TË
RËNDËSISHME PËR

DREJTIMIN

1 gjeologji – xehetari dhe metalurgji - gjuhë amtare
- gjuhë e huaj

- matematikë
- fizikë

2 ndërtim - gjeodezik - gjuhë amtare
- gjuhë e huaj

- matematikë
- fizikë

3 grafikë - gjuhë amtare
- gjuhë e huaj

- kimia
- arsimi figurativ

4 ekonomik – drejtësi  dhe tregëti -gjuhë amtare
-gjuhë e huaj

- matematikë
- histori

5 elektoteknikë - gjuhë amtare
- gjuihë e huaj

- matematikë
- fizikë

6 shëndetësi
-gjuhë amtare
-gjuihë e huaj

- biologji
- kimi

7 bujqësi - veterinari
- gjuhë e huaj
- gjuhë amtare

- biologji
- kimi

8 shërbime personale
- gjuhë amtare
- gjuihë e huaj

- biologji
- kimi

9 makineri - gjuhë e huaj
- gjuhë amtare

- matematikë
- fizikë

10 komunikacion
- gjuhë amtare
- gjuhë e huaj - matematikë

- fizikë

11 tekstil-lëkurë - gjuihë e huaj
- gjuhë amtare

- matematikë
- kimi

12 hotelieri – turizëm
- gjuhë amtare
- gjuihë e huaj - biologji

- gjeografi

13 kimike - teknologji - gjuhë e huaj
- gjuhë amtare

- matematikë
- kimi

14 pylltari - përpunimi i drurit
- gjuhë amtare
- gjuhë e huaj - matematikë

- biologji



NUMRI
RENDOR

2. ARSIMI I MESËM- GJIMNAZ
- LËMIA  / KOMBINIMI -

LËNDËT
MËSIMORE TË

DETYRUESHME

LËNDËT MËSIMORE TË
CILËT JANË TË

RËNDËSISHME PËR LËMINË
E ARSIMIT

1 fusha natyrore – matematikore
(kombinimi A)

- gjuhë amtare
- gjuhë e huaj - matematikë

- fizikë

2 fusha natyrore – matematikore
(kombinimi B)

- gjuhë amtare
- gjuihë e huaj

- matematikë
- biologji

3 fusha shoqërore -humaniste
(kombinimi A)

- gjuhë amtare
- gjuhë e huaj - matematikë

- histori

4 fusha shoqërore -humaniste
(kombinimi B)

- gjuhë amtare
- gjuhë e huaj - matematikë

- histori

5 gjuhësore - fusha e  artit
(kombinim A)

- gjuhë amtare
- gjuhë e huaj - matematikë

- histori

6 gjuhësore - fusha e  artit
(kombinim B)

- gjuhë amtare
- gjuhë e huaj - matematikë

- histori

Numri
rendorë

3.MATEMATIKË – INFORMATIKË
lloji i arsimit -GJIMNAZ

LËNDËT
MËSIMORE TË

DETYRUESHME

LËNDËT MËSIMORE TË
CILËT JANË TË

RËNDËSISHME PËR LËMINË
E ARSIMIT

1 ARSIMI I MESËM GJIMNAZ - LËNDA
- MATEMATIKË – INFORMATIKË

- gjuhë amtare
- gjuhë e huaj - matematikë

- fizikë

Numri
rendorë

ј

4. GJIMNAZI I SPORTIT
- lloji i arsimit -

Lëndët
mësimore të
detyrueshme

Lëndët mësimore të cilët
janë të rëndësishme për

lëminë e arsimit

1 Gjimnaz nga lënda
Gjimnazi sportiv

- gjuhë amtare
- gjuhë e huaj

- biologji
- arsim fizik dhe
shëndetësor

Numri
rendorë

5. ARSIMI I ARTEVE
- drejtimi -

lëndët arsimore
të detyrueshme

Lëndët mësimore të cilët
janë të rëndësishme për

drejtimin

1 Arti figurativ i aplikuar
- gjuhë amtare
- gjuhë e huaj - arsim figurativ

- histori

2 Arsim i muzikës
- gjuhë amtare
- gjuhë e huaj - arsimi muzikor

- histori

3 Arti i baletit
- gjuhë amtare
- gjuhë e huaj

- arsimi muzikor
- arsimi fizik dhe

shëndetësor



* Gjuhë amtare: gjuhë maqedonase, gjuhë shqipe, gjuhë turke dhe gjuhë serbe*

III. DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM

Gjatë  aplikimit , nxënësit të paraqesin dokumentet e mëposhtme:
- aplikimi për regjistrim (aplikimi për regjistrim përgatitet nga Ministria e Arsimit

dhe Shkencës dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit);
- dëftesa origjinale nga klasa VI deri në klasën IX;
- diploma, (nëse ka) nga vendet e fituara (I, II dhe III) nga garat ndërkombëtare dhe

shtetërore në gjuhë amtare, gjuhë të huaj, shkencta natyrore, matematikë, kimi,
fizikë, biologji dhe gjeografi si dhe lëndët mësimore që janë të rëndësishme për
profesionin, drejtimin, përkatësisht në  fushën zgjedhore;

- çertifikata nga libri amë i lindjes (pavarësisht nga data e lëshimit).

Nxënësit gjatë  aplikimit  në Akademinë e Sporteve të dorëzojnë  edhe vërtetim  për
aftësitë, aftësitë  sportive,për sportet për të cilat nxënësi është i kontrolluar.

Gjatë  aplikimit  në Shkollën e mesme Matematikë - Informatikë, nxënësit  të
dorëzojnë   edhe vërtetim për dhënien e provimit pranues me numrin e pikëve të fituara në
matematikë dhe fizikë.

Për regjistrim në programin për Maturë Ndërkombëtare në Shkollën e Mesme të
Qytetit të Shkupit „Josip Broz Tito" - Shkup, dokumentet e nevojshme dhe të gjitha informatat
tjera të nevojshme do të publikohen në tabelën e shkollëspër shpallje.

IV. AFATET  E KONKURSIT

Aplikimi  dhe regjistrimi i nxënësve do të realizohet në një periudhë me afat  të
regjistrimit me tre aplikime në muajin qershor. Aplikimi i nxënësve do të bëhet përmes
aplikimit elektronik, përmes linkut në portalin për shërbime elektronike të Ministrisë së
Arsimit dhe Shkencës https://e-uslugi.mon.gov.mkme paraqitje speciale për nxënësit e
shkollave të mesme përmes llogarive të tyre të përdoruesve të Schools.mk.

Aplikimi i parë dhe regjistrimi i nxënësve do të bëhet më 14 qershor 2022 deri në
orën 24:00, dhe më 15 qershor 2022 deri në orën 15:00. Lista preliminare e renditjes së
nxënësve të regjistruar publikohet më 16 qershor 2022 në https://e-uslugi.mon.gov.mk dhe në
ueb faqen www.mon.gov.mk më së voni deri në ora 09:00.

Dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla bëhet më datën 16 qershor nga
ora 12.00 deri në orën 19.00 dhe më 17 qershor nga ora 07.00 deri në orën 19.00, sipas orarit
të përgatitur nga shkolla. Renditja përfundimtare e secilës shkollë me rezultatet e regjistrimit
dhe vendet e lira do të publikohen më 18 qershor 2022, më së voni  deri në ora 12:00 në
tabelën e shpalljeve të shkollës dhe në www.mon.gov.mk.

Testi kualifikues do të organizohet në shkollat për arsim të mesëm më 20 qershor
2022, ndërsa renditja përfundimtare me rezultatet do të publikohet më 20 qershor 2022 në
tabelën e shpalljeve të shkollës dhe në www.mon.gov.mk.

Paraqitja e dytë e nxënësve do të bëhet më datë 21 qershor deri në orën 24.00 dhe më
22.06.2022 deri në orën 15:00. Lista preliminare e renditjes së nxënësve të regjistruar



publikohet më 23 qershor 2022 në https://e-uslugi.mon.gov.mk dhe në ueb faqen
www.mon.gov.mk më së voni deri ora 09:00. Dorëzimi i dokumentacionit të kërkuar në
shkolla bëhet në datën 23 qershor nga ora 12.00 deri në orën 19.00 dhe në datën 24 qershor
nga ora 07.00 deri në orën 19.00, sipas orarit të përgatitur nga shkolla. Ranglista
përfundimtare e secilës shkollë me rezultatet e regjistrimit dhe vendet e lira do të publikohet
më 25 qershor 2022, më së voni deri në ora 12:00 në tabelën e shpalljeve të shkollës dhe në
www.mon.gov.mk.

Testi kualifikues do të organizohet në shkollat për arsim të mesëm më 27 qershor
2022, ndërsa renditja përfundimtare me rezultatet do të publikohen më 27 qershor 2022, në
tabelën e shpalljeve të shkollave dhe në www.mon.gov.mk.

Paraqitja e tretë e nxënësve do të bëhet në datën 28 qershor deri në orën 24.00. Lista
preliminare e renditjes së nxënësve të regjistruar publikohet më 29 qershor 2022 në https://e-
uslugi.mon.gov.mk dhe në ueb faqen www.mon.gov.mk më së voni deri në ora 09:00.
Dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla bëhet më datë 29 qershor nga ora 10.00-
19.00, sipas orarit të përgatitur nga shkolla. Ranglista përfundimtare e secilës shkollë me
rezultatet e regjistrimit dhe vendet e lira do të publikohen më 30 qershor 2022, më së voni deri
në ora 12:00 në tabelën e shpalljeve të shkollës dhe në www.mon.gov.mk.

Nxënësit të cilët dërgohen në riprovime,provime  të vitit, provim për avancim
më të shpejtë mund të regjistrohen në shkollat ku do të mbeten vende të lira pas
afatit të qershorit më 22 gusht  të vitit 2022 deri në orën 24:00.

Lista preliminare e renditjes së nxënësve të regjistruar publikohet më 23 gusht
2022 në https://e-uslugi.mon.gov.mk dhe në ueb faqen www.mon.gov.mk më së voni
deri në ora 09:00. Dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla bëhet më datë
23 gusht nga ora 10.00-19.00, sipas orarit të përgatitur nga shkolla. Renditja e listës
përfundimtare të secilës shkollë me rezultatet e regjistrimit do të publikohet më 24
gusht 2022, më së voni deri në ora 12:00 në tabelën e shpalljeve të shkollës dhe në
www.mon.gov.mk.

Pas publikimit të rang listave përfundimtare me rezultatet e regjistrimit, nxënësit
që nuk janë regjistruar në shkollë, janë të detyruar të marrin të gjithë dokumentacionin
e dorëzuar gjatë paraqitjes në shkollë në afat prej 24 orëve, ndërsa shkollat janë të
obliguara t'ua kthejnë të gjithë dokumentacionin nxënësve në afat prej 24 orëve.

Aplikimi për regjistrim në programin e Maturës Ndërkombëtare në Shkollën e Mesme
të Qytetit të Shkupit Gjimnazi- „Josip Broz Tito" - Shkup do të bëhet nga data 4 deri më 13
maj 2022

V. UDHËZIME PËR REALIZIMIN E KONKURSIT

Shkollat e mesme publike janë të obliguara shpalljet interne t në vend publik në
shkollë deri më datë  20 prill 2022, në bazë të  numrit të përgjithshëm të nxënësve dhe
paraleleve  të përcaktuara  me këtë  Konkurs.

Pas paraqitjes së parë, shkollat mund të zvogëlojnë numrin e përcaktuar të pikëve
minimale të dhëna në Konkurs deri në 10 pikë, përveç regjistrimit në arsimin e gjimnazit,
drejtiminekonomi – drejtësi dhe tregtisë si dhe drejtimin shëndetësor, ku zvogëlimi i numrit
të përcaktuar të pikëve në minimum nuk lejohet.

Shkollat janë të detyruara me shpallje  interne  për paraqitjen e dytë, përkatësisht



paraqitjen e tretë të tregojnë pikat minimale të përcaktuara me të cilat është e mundur që
nxënësit  të aplikojnë për regjistrim në plan dhe program të caktuar.Shpallja e pikave
minimale duhet të bëhet në 20 qershor 2022 për aplikimin e dytë, përkatësisht më  27 qershor
2022 për aplikimin e tretë.

Për nxënësit që kanë përfunduar klasën e nëntë në Republikën e Maqedonisë së Veriut
dhe një, dy ose tre klasë VI, VII ose VIII) kanë përfunduar jashtë vendit, për atoklasë merret
parasysh suksesi i klasës së nëntëdhe vlejnë të njëjtat kritere për zgjedhjen e nxënësve të
dhënë më lart.

Drejtori i shkollës së mesme formon komision shkollor për regjistrimin e nxënësve,
i cili përbëhet nga 5 (pesë) anëtarë, si vijon:
- drejtori i shkollës;

- 4 (katër) anëtarë nga radhët e mësimëdhënësve  dhe bashkëpunëtorëve profesionalë në
shkollë.

Kryetari i komisionit është drejtori i shkollës, dhe komisioni mund të ketë zëvendës
nënkryetar dhe zëvendës anëtarë.

Komisioni i shkollës  përgjegjet për zbatimin në kohë dhe të rregullt e konkursit  për
regjistrimin e nxënësve në shkollat e mesme brenda afateve të regjistrimit, përcakton shkallën
e nxënësve  të pranuar dhe vendos për ankesat nga nxënësit  në listën e rangimit  brenda 12
orëve pas theksimit të  dhe kompetencave të  mëposhtme:

- formon komisione të veçanta (komision për pranimin e dokumenteve,
komision për rangim dhe komision për testime kualifikuese në shkolla në të cilat do të
paraqiten një numër më i madh i nxënësve të cilët i plotësojnë kushtet e përcaktuara
nga numri i përcaktuar në konkurs);

- publikon shpallje interne në përputhje me konkursin për çdo aplikim
dhe e ipublikon në vendin publik në shkollë;
- publikon rang listën e nxënësve të paraqitur dhe të regjistruar;
- dorëzon raport për nxënësit e paraqitur dhe të regjistruar deri në Ministrinë e Arsimit
dhe Shkencës dhe komunë, përkatësisht Qyteti i Shkupit;
- ua kthen dokumentet e pranuara (përveç fletëparaqitjes) të nxënësve të cilët nuk
janë regjistruar në shkollë pas çdo paraqitjeje në afat prej 24 orëve pas publikimit të
rang listës përfundimtare;
- i vërteton rezultatet e testimit të organizuar kualifikues;

Komisioni për pranimin e dokumenteve kryen kompetencat në vazhdim:
- organizon pranimin dhe bën pranimin e dokumenteve;
- ekontrollon kompletimin  e dokumenteve dhe përgjigjet për dokumentet e pranuara;
- arkivon dokumentet e pranuara dhe lëshon vërtetim për dokumentetet e pranuara;
- jep informacione dhe udhëzime të nevojshme për nxënësit dhe prindërit për
regjistrimin e e nxënësve.

Komisioni për rangim i kryen kompetencat në vijim:
- kryen rangimin e nxënësve sipas dokumenteve të dorëzuara të përcaktuara në
Konkurs;
- përgatit rang listën e kandidatëve të paraqituar dhe kandidatëve të regjistruar me
shënim në rang listë përfundimisht me cilin numër rendor janë pranuar nxënësit dhe
të drejtën e ankesës dhe ia dorëzon komisionit të shkollës;
- njofton komisionin e shkollës nëse janë paraqitur më shumë nxënës se numri i
përcaktuar në Konkurs.



Në shkollat ku paraqiten numër më i madh i nxënësve sesa numri i paraparë
në konkurs, ndërsa i plotësojnë kushtet e parapara, organizohet testim kualifikues.
Testimi i referohet të gjithë nxënësve të cilët kanë numër të njëjtë të pikëve dhe janë
nën dhe mbi numrin rendor të fundit të parashikuar për pranim në pajtim me
konkursin.

Për realizimin e testimit kualifikues në shkollë ku janë paraqitur numër më i
madh i nxënësve të cilët i plotësojnë kushtet e parapara nga numri i planifikuar të
parashikuar në këtë konkurs, ministri me aktvendim formon komison të përbërë nga 5
anëtarë edhe atë:
- 2 përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës,
- 2 përfaqësues nga Byroja e Zhvillimittë Arsimit dhe
- 1 përfaqësues nga shkolla në të cilën realizohet testimi kualifikues.

Kryetari i komisionit është përfaqësuesi i ministrisë, ndërsa komisioni ka
zëvendëskryetar dhe zëvendësanëtar.

Testimi kualifikues i nxënësve do të realizohet në shkollën e mesme ndërsa në
bazë të programit për provime dhe teste të përgatitura nga Byroja për Zhvillimin e
Arsimit.

VI. MBIKËQYRJA E IMPLEMENTIMIT TË KONKURSIT

Mbikëqyrja e implementimit të këtij Konkursi bëhet nga Ministria e Arsimit dhe
Shkencës, Inspektorati Shtetëror i Arsimit dhe Inspektorët e Autorizuar të Arsimit të
komunave, përkatësisht Inspektorë të autorizuar të Arsimit të Qytetit të Shkupit.

Ministër i Arsimit dhe Shkencës,
Doc. Dr. Jeton Shaqiri


