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ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ 

 
 

 
Изготвувањето на Годишниот извештај за воспитно - образовната работа на 

ОЕМУЦ “Св.Наум Охридски“ - Охрид, поаѓа од: 

• законските обврски што се реализираа во текот на учебната 2021/22 
година и се дадени со наставните планови и програми; 

• конкретизација и операционализација на обврските и задолженијата на 
стручните органи и тела кои функционираат во училиштето. 

Општинскиот Електро-машински училиштен центар организираше и 
изведуваше перманентен воспитно - образовен процес за повеќе образовни 
профили и степени на образование. Во Центарот се верифицирани и работат 
три степени на образование: III, IV и V степен и четири струки: 
електротехничка, машинска, сообраќајна и лични услуги. 
Во рамките на електротехничката струка се изведуваше настава за следните 
образовни профили со четиригодишно траење на образованието: 
 - електротехничар-енергетичар; 
 - електротехничар за електроника и телекомуникации; 
 - електротехничар за компјутерска техника и автоматика. 
 -техничар за индустриска мехатроника 
 Во рамките на машинска струка се изведуваше настава за следните образовни 
профили со четиригодишно траење на образованието: 
 - машински техничар за моторни возила; 
 -техничар за производно машинство; 
 - машински техничар за компјутерско управување; 
 - машински техничар. 
     Во рамките на сообраќајната струка се изведуваше настава за образовниот 
профил техничар за патен сообраќај со четиригодишно траење на 
образованието. 
Во рамките на лични услуги се изведуваше настава за образовниот профил 
техничар за козметичка нега и убавина/козметички техничар. 
     За III степен оваа учебна година не се изведуваше настава, додека за V 
степен од електротехничката и машинската струка се организира 
консултативна настава. 
 
I ОПШТИ МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И НАСТАВЕН КАДАР 
 
     Училиштето располага со свој училиштен простор кој се наоѓа во две згради 
и спортска сала и истиот го користи самостојно. 
Наставата за сите ученици  се одвиваше во смени, и тоа прва смена:  
учениците од прва и трета година а втора смена, учениците од втора и четврта 
година 
     Вкупниот број на наставен кадар вклучен во воспитно-образовниот процес е 
58 наставници кој според степенот и видот на стручната подготовка одговара 
на законските нормативи. Во воспитно-образовниот процес вклучени се и 
тројца стручни соработници и тоа: психолог, социолог и библиотекар. 
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II ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ ВО УЧИЛИШТЕТО 
 
А) НАСТАВА 
 

Наставата започна на 01.09.2021 година и заврши на 10.06.2022 година, 
а за учениците од завршните класови на 20.05.2022 година. 
Во текот на наставната година се реализираа 160 наставни денови а за 
учениците од завршните класови 146 наставни денови, поради одложено 
почнување на второто полугодие заради состојбата со Ковид пандемијата, како 
и поради штрајкот на просветните работници. Во текот на целата учебна 
година се изведуваше настава по сите предмети кои беа предвидени со 
наставен план. 
 Во однос на планирањето на наставата по сите предмети беше изготвен 
годишен глобален план, како и тематски планирања кои се предаваа во 
педагошко-психолошката служба и истите беа проверувани од страна на 
директорот на Центарот. Дневните планирања предметните наставници ги 
изработуваа дневно и неделно и повеќето ги праќаа на е-маил адреса на 
училиштето што овозможи непречен увид врз истите од страна на директорот , 
стручната служба и инспекторатот.Од увидот во педагошката документација и 
изјаснувањата на предметните професори на Наставничките совети на 
паралелките се констатира дека наставната програма е реализирана. Во текот 
на учебната година беа изведени писмени работи и програми по сите предмети 
по кои тоа со наставен план е предвидено. 

Покрај писмените работи и усното испрашување се применуваше и 
тестово проверување. Покрај тоа по одделни предмети се изработуваа и чек-
листи на активностите на час, досие на учениците,особено по предметот учење 
преку работа кај работодавач, практична настава итн. 

Во текот на наставната година на учениците им беа ставени најмалку 
две оцени за прво и две оцени за второ полугодие, како и полугодишни и 
годишни оцени.Оценувањето се изведуваше транспарентно за време на 
наставните часови. 
 Профилот Техничар за производно машинство од машинската струка  
започна со работа како пилот паралелка од пред две  учебни години и учебната 
2021/22 завршија трета година, а  профилот од електротехничка струка – 
техничар за индустриска мехатроника оваа учебна година завршија четврта 
година и со тоа првата генерација ученици од овој профил успешно со висок 
успех, завршија. 
 Oваа учебна година државната матура се полагаше и тоа екстерно по 2 
предмети,  2 предмети интерно и проектна задача во утврдени термини на 
полагање. 
Од екстерните предмети 4 ученици не го положиле испитот по македонски јазик 
и литература и 4 ученици не го положиле испитот по англиски јазик. 
 Во учебната 2021-2022 година за прв пат се спроведе и завршниот испит 
по германски модел за учениците од завршната година во дуалната паралелка 
во образовниот профил Техничар за индустриска мехатроника. За таа цел на 
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10.02.2022 и 11.02.2022 година се спроведе онлајн обука за членови во 
испитните комисии. Обуката беше организирана од страната на Делегацијата 
на германското стопанство во Северна Македонија. Обучувач беше д-р Даниел 
Битнер, а на неа учествуваа Љупчо Балески и Стојан Новески од ОЕМУЦ „Св. 
Наум Охридски“ од Охрид, Тони Панов од СОУ „Ѓорѓи Наумов“ од Битола, Иван 
Иванов и Симеончо Пушкинов од СОУ „Киро Спанџов-Брко“ од Кавадарци, како 
и ментори од компаниите: Ивана Тодороска, Трајче Каров, Владо Пуцоски, 
Денис Абдијески, Иванчо Анчевски, Драган Петров и Гоце Ангелевски.  
Завршниот испит се состоеше од теоретски  и практичен дел. Теоретскиот дел 
од испитот претставуваше тест со прашања кои беа изготвени во Германија за 
потребите на завршниот испит во германското дуално образование и 
прилагоден според нашите дуални паралелки, а практичниот дел се состоеше 
од извршување на зададена практична работа во самите компании. 
 Во рамките на завршниот испит прво беше споведен меѓуиспитот кој се 
состоеше само од теоретски дел (прашања и задачи). За таа цел преку 
Делегацијата на германското стопанство беше добиена база на прашања 
изготвени во Германија, а за нивно прилагодување кон нашите наставни 
програми и изготвување на теоретскиот тест за меѓуиспитот беа одржани 4 
онлајн состаноци на испитувачите. Состаноците се одржаа на 21.02.2022, 
28.02.2022, 04.03.2022 и 16.03.2022 година и на нив учествуваа Балески 
Љупчо, Стојан Новески, Тони Панов, Симеончо Пушкинов Владо Пуцоски, 
Ивана Тодороска, Денис Абдијески, Драган Јакимоски, Иванчо Анчевски, 
Драган Петров, Гоце Ангелевски како и претставниците од Делегацијата на 
германското стопанство во Северна Македонија Дејан Чуповски и Вера 
Јовческа. На овие состаноци беше изработен теоретскиот тест за меѓуиспитот 
кој се состоеше од 20 прашања и 5 задачи. 
Меѓуиспитот се одржа на 21.03.2022 година и на него учествуваа сите 17 
ученици од паралелката IV-5 од образовниот профил Техничар за индустриска 
мехатроника. 
После успешно споведениот меѓуиспит се започна со подготовка за 
спроведување и на завршниот испит кој беше планиран да се изведе кон крајот 
на јуни и почетокот на јули после завршувањето на испитите во рамките на 
Државната матура и Завршниот испит.  
Завршниот испит се состоеше од теоретски и практичен дел. За изготвување 
на теоретскиот дел од испитот се одржаа 5 подготвителни состаноци на 
испитувачите и тоа на 18.05.2022. 01.06.2022, 03.06.2022, 09.06.2022 и 
24.06.2022 година. На овие состаноци учествуваа Балески Љупчо, Стојан 
Новески, Тони Панов, Гоце Ангелевски, Иванчо Анчевски, Симеончо Пушкинов, 
Дејан Чуповски и Вера Јовческа. На овие состаноци се изготви 
финализираната верзија на теоретскиот дел која се состоеше од 22 теоретски 
прашања со заокружување на точниот одговор и 8 задачи. Теоретските 
прашања и задачи беа извлечени од базата на прашања и задачи добиени од 
Германија кои беа доставени преку Делегацијата на германското стопанство во 
Северна Македонија 
Теоретскиот дел од испитот се одржа на 30.06.2022 година со учество на сите 
17 ученици од обрзовниот профил Техничар за индустриска мехатроника.  
За финилизирање на практичниот дел од испитот се одржа еден подготвителен 
состанок на 05.07.2022 година на кој учествуваа Балески Љупчо, Ивана 
Тодороска, Денис Абдијески, Владо Пуцоски, Марија Митаноска, Дејан 
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Чуповски и Вера Јовческа. На овој состанок беше прецизиран начинот на 
споведување на практичниот дел.  
Практичниот дел од испитот се одржа на 07.07.2022, 08.07.2022 и 11.07.2022 
година со учество на сите 17 ученици. 
Според постигнатите резултати од теоретскиот и практичниот дел од 
завршниот испит се заклучи дека истиот го положиле вкупно 8 ученици. 
 
 Во рамките на класните часови се изведуваше програмата за животни 
вештини која е започната со употреба од учебната 2012/13 година, а за чија 
реализација класните раководители на почетокот на наставната година 
изготвија и доставија Годишен план и програма за изведување на активностите 
од Образование за животни вештини. 

 
Оваа учебна година сите наставници уредно ја водеа педагошката 

евиденција во Електронскиот дневник, а ЕМИС администратори беше проф: 
Крстинка Здравеска – Исијаноска. 

Во рамките на Кариерниот Центар кој беше опремен и свечено пуштен 
во употреба на 23 април 2015 година и кој го сочинуваат сочинува тим со 
обучени кариерни советници,членови и координатор, учениците беа запознати 
со начинот на подготвување на CV, мотивациони писма, презентација на 
училиштето, начини за барање работа на пазарот на трудот,индивидуална 
помош преку советување при изборот на идната професија, итн. Активностите 
на Кариерниот Центар беа презентирани на МАССУМ – Образовно рандеву. 

И минатата учебна година нашето училиште беше дел од проектот "Еко 
–училиште" кој има за цел подигнување на степенот на еколошката свест преку 
имплементација на еколошки содржини во планирањето во наставата, кои се 
составен дел на Годишната програма за работа на Центарот. 
На ден 21.9.2021 г. (вторник), учениците од I-A клас од нашиот училиштен 
центар заедно со класниот раководител, професорката по Македонски јазик и 
литература, Ирена Ралева Најдевска спроведоа еко-акција на тема: „Заштита и 
зачувување на животната средина“. 
Целта на еко-акцијата беше подигнување на јавната свест за зачувување на 
животната средина,да се грижиме за животната средина и да негуваме здрави 
навики за совесно однесување како и  поттикнување на населението за 
развивање на здрави и еколошки навики.  
 

И минатата учебна година бевме вклучени во проектот на МОН за 
Условен паричен надоместок за учениците кои редовно ја посетуваат 
наставата а потекнуваат од семејства корисници на социјална помош во 
соработка со Центрите за социјална работа од Охрид, Ресен,Дебар и Струга. 

 
ПРАКТИЧНА НАСТАВА И ФЕРИЈАЛНА ПРАКСА 
За изведување на практичната настава во текот на учебната година како и 
феријалната пракса по завршувањето на наставата , нашето училиште има 
склучено меморандуми за соработка со следните претпријатија: 
 

1. МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ- СТРУГА 

2. БРАТСТВО ИНОКС ДОО ОХРИД 

3. ЛТХ ЛЕАРНИЦА- ОХРИД 
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4. ОДВ ЕЛЕКТРИК 

5. КОСТАЛ-ОХРИД 

6. СТАРС ИНЖИНЕРИНГ ОХРИД 

7. ТД,, РОЛЕКС,, ОХРИД 

8. КАРМЕН БАУЦЕНТАР ДООЕЛ 

9. АВТОШКОЛА БЛЕГ Охрид 

10. Центар за возила ДОО – Охрид 

11. ДООЕЛ ,, СИВ,, Струга 

12. АМД Технички преглед на возила ДОО 

13. ДООЕЛ,, АРС НОВа ФЕШН,, Охрид 

14. ДООЕЛ,, ИЗИДА,, Охрид 

15. ФС ,, Лејла,, Охрид 

16. Ателиер Студио н2019 ДООЕЛ Охрид 

17. ФС ,, Младен,, Охрид 

18. ,, АУРА СТИЛ,, ДООЕЛ Охрид 

19. КС ,, Силвија,, Охрид 

20. ЕСТЕТИК-С ДООЕЛ Охрид 

21. ФС ,, ВИН СТИЛ,, Охрид 

 
  
Б) УЧЕЊЕ ПРЕКУ РАБОТА КАЈ РАБОТОДАВАЧ / ПРАКТИЧНА НАСТАВА  
 

Учењето преку работа кај работодавач се одвива во трета година во 
претпријатија со кои училиштето има склучено меморандуми и договори. 
Практичната настава за поголем дел од учениците се изведуваше  во нашите 
работилници,училиште, а по одредени профили од машинската струка 
учениците одеа во организации и претпријатија каде што тоа можеа да го 
изведат, видат и направат. ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“-Охрид од 01.09.2018 
година започна со реализација на проектот за „Дуално образование“ во 
соработка со партнер компаниите Костал,ОДВ-Електрик и ЛТХ-Леарница а од 
минатата учебна година и со компанијата Магна и тоа со профилите Техничар 
за индустриска мехатроника од електротехничка струка и Техничар за 
производно машинство од машинската струка како и од Техничар за патен 
сообраќај. 

Во текот на годината одржани се повеќе средби со менаџментот на 
фирмите во нивните простории како и во училиштето преку соработка околу 
начинот на реализација на практичната настава, успехот на учениците, 
презентации за можностите на учениците по завршувањето на средното 
образование. 

 Соработката ќе е преку зголемената практична обука која ќе се изведува 
во компании, со цел практична интеграција на знаењата , вештините и 
компетенциите од областа на електрониката, машинството и информатиката, 
односно образованието преку концептот – учење преку практична обука игра 
клучна улога.  

За изведување на учење преку работа кај работодавач и практичната 
настава нашето училиште има склучено договор и со следните претпријатија: 
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За профилот Машински технничар беше склучен договор со следните 
претпријатија за изведување на учење преку работа кај работодавач:Братство-
Инокс Охрид и , Митротек,,-ДООЕЛ – Охрид а учениците од четврта година 
практичната настава ја изведуваа на училиште. 

За профилот техничар за компјутерско управување, за изведување на 
учење преку работа кај работодавач се одвиваше во следните претпријатија: 
.Братство-Инокс Охрид и , Митротек,,-ДООЕЛ Охрид, а за практичната настава 
во следните претпријатија: Имобиларе Охрид; ,, Кота 94,, Охрид; Мегасеф- 
Охрид; Сматес-Охрид. 

За профилот техничар за моторни возила  учењето преку работа кај 
работодавач се одвиваше во следните сервиси: 

Авто Нет; Сервис,, Номче,, Охрид;  Сервис,, Бошер,, Охрид;  Сервис,, 
Аце,, Охрид; Сервис,, Игор,, Охрид; Сервис,, Марио,, Охрид; Сервис ,, Златни 
раце, Охрид а практичната настава во четврта година за автотехничар-
мехатроничар се одвиваше во следните сервиси: АС,, Аце,, с.Лескоец; АС,,МД 
Трајчески,, Охрид; АС,, Доне,, Охрид; АС,,Номче,, Охрид; АС,,Ремонт,, Охрид; 
,,Стерјо-Бато,,ДООЕЛ. 

За профилот Техничар за производно машинство учениците програмата 
по предметот Учење преку работа кај работодавач ја изведуваа во следните 
компании: ЛТХ Леарница – Охрид и Костал-Охрид.  

За техничар за патен сообраќај предметот учење преку работа кај 
работодавач се изведуваше во следните претпријатија: .Автошкола ,, Јоле,, 
Охрид; Автошкола,, Старс,, Автошкола,, Сив,,а практичната настава од четврта 
година се изведуваше на училиште. 

Од електротехничка струка практичната настава за четврта година по 
стара програма се одвиваше на училиште, а учење преку работа кај 
работодавач во трета година се одвиваше во претпријатија.  

За профилот Електротехничар-енергетичар , учење преку работа кај 
работодавач се одвиваше во следните претпријатија: ДАС Инженеринг; ФЛ 
Лес; Костал – Охрид. 

За профилот Електротехничар за електроника и телекомуникации  учење 
преку работа кај работодавач се одвиваше во следните претпријатија: Инокс 
Братство Охрид; ДООЕЛ,,Гуго,, Охрид; ДООЕЛ ,, Паунко,, Охрид. 

За профилот Електротехничар за компјутерска техника и автоматика  
учење преку работа кај работодавач се одвиваше во следните претпријатија: 
Инокс Братство Охрид; АСП ПАК; ПАП Компани; Максипринт компјутери; 
Инфобиро Охрид; Сервис,, Гуго,, Охрид; ,Фиви Принт,, ДОООЕЛ и Новес пласт. 

За профилот техничар за козметичка нега и убавина учење преку работа 
кај работодавач се одвиваше во следните козметички, фризерски салони: ФС,, 
Фиснике,, Охрид; СЗД,, Ексклузив,, Ресен; ФС,, Ива Гламур,, Струга; 
КС,,МиссМ,, Охрид; КС ,,Емили,, Охрид; ФС,,Лејла,, Охрид; КС,,С-Лејди,, Охрид; 
КС,,Хит,, Охрид; ФКС,, Ателиер,, Охрид; ФКС,, Арт Бјути,, Охрид; ФС,, Ив 
Мари,, Охрид; ФС,, Кујтим,, Охрид; ФКС,, Мај Лејди,, Охрид, ФСК,, Ева Марија,, 
Охрид. 

За козметички техничар од четврта година практичната настава се 
одвиваше на училиште и во следните козметички, фризерски салони: КС ,,Ева-
Марија,, Охрид; ФС,, Фиснике,, ФС,,Фешн Лидија,,Охрид; ,,Фри Стајл,, Охрид; 
КС,,Ксантика,, Охрид; КС,,Елит-Мари,, Охрид; ФС,,Мирјана,, Охрид; С-Лејди 
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Студио; Дилеа, бјути салон; ,Студио, Перфект Тач,, ФС,, Лејла,, Охрид; ФКС,, 
Арс Нова,,. 
 
В) ФЕРИЈАЛНА ПРАКСА 
 

Учениците од училиштето изведуваат феријална пракса во траење по 
наставен план и програма за струките и профилите во кои учат за што 
доставуваат потврда при уписот во наредната учебна година. Феријалната 
пракса учениците ја изведуваат во претпријатија, со кои училиштето склучува 
договор. 

Потпишан е меморандум за соработка  со компанијата ЕВН во која 
учениците од профилот Електротехничар енергетичар ќе ја изведуваат 
практичната настава и феријалната пракса за време на летниот разпуст . 

 
Оваа учебна година феријалната пракса се изведуваше во следните 

претпријатија: 
Учениците од електротехничка струка феријалната пракса ја изведоа 

според наставен план и програма и тоа  за прва година во траење од 5 дена ,за 
втора година во траење од 10 дена и за трета година во траење од 15 дена 
изведоа во следните претпријатија: 
Костал;  ОДВ Електрик ; Инфо-биро;  Јонгис; Алтрасат; Максипринт Компјутери; 

Рит електроника; Ф1 системи; Костал; ЛТХ Леарница; Хотел Тино Охрид; ПАП 

компани; Маџар ДООЕЛ; Термико Системи ДООЕЛ; Сматекс мк; Ладење ДАВ 

ДООЕЛ; Рондо Трејт; Тихи Автосервис; Халид Мобил; Еленик компјутери; 

ММСофт ДООЕЛ; Лимопрофил Лескоец; РТВ Сервис Електор; 

Екстрафон ДООЕЛ; Кота 94 ДООЕЛ; Марлин но1 Лескоец;; Макител – Лескоец; 

Ел-Ин – Самт ДООЕЛ; Ариазоне; Електробиби; Електро Аце;Фиелест; 

Електромонтажа Ристески; Елтон Меритон – Струга; Дасс Инжинеринг; 

Дуелма;Јас, тат е бате; Крик Електрик; ТД ПТУ АБМ – ДООЕЛ ; АСП-ПАК; 

Новес Пласт; Братство Инокс. 

За образовниот профил -техничар за патен сообраќај од сообраќајна струка, 

учениците феријалната пракса за прва година во траење од 5 дена и за втора и 

трета година во траење од 10 дена ја изведоа во следните претпријатија: AМД 

Tехнички преглед на возила ДОО;  AМД Ценар за возила ДОО – Охрид ; ТД 

Ролекс Автошкола Охрид; Автошкола Блег ; СТАРС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ; 

Кармен Бауцентар  ДООЕЛ; VIVS - TREJD – Охрид; „Подгорка“ ДООЕЛ – Струга  

Димакс Травел, Охрид 

АСП – Охрид; АМСМ Центар за технички преглед на возила – Кичево; 
Сервисен центар Ниче транс – Охрид; Репрогрес ДОО увоз-извоз с. 
Мислешево; ЛАБИНО БОАТС ДООЕЛ увоз-извоз с. Лескоец; АМД Станица за 
технички преглед на возила – Охрид; Дооел ЕВРО ЏИНС с Косел и АД Галеб – 
Охрид. 

За профилот Техничар за моторни возила , феријалната пракса се 
одвиваше во следните претпријатија: ДООЕЛ ,, КМ Авто Плин 7,, Охрид; 
Работодавач АС,, Аце,, с. Лескоец – Охрид; Работодавач Авто Нет 2017 
ДООЕЛ – Охрид; ДООЕЛ,, Јонапето, Охрид; Работодавач АС ,, МД – Трајчески,, 
Охрид. 
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За профилот Техничар за козметичка нега и убавина од струката лични 
услуги, феријалната пракса, учениците ја изведоа во следните претпријатија: 
ДООЕЛ ,, Емили Бјути”  - Oхрид;ФС ,,Фиснике”  - Охрид;КС,,Силвија”  - 
Охрид;КС - СПА ,,Изида”  - Охрид;КС,,Силуете” – Охрид;КС,,Арт Бјути”-
Охрид;КС,, Василикија,,   Охрид;КС,,Исонија”  - Охрид;ФКС,, С – Лејди”  - 
Охрид;КС,,Фреја”-Охрид;КС,,Виктори” -Охрид;КС,, МИСС   М”-Охрид;ФС ,,Лејла”  
- Охрид; КС  ,,Ива Гламур”- Охрид; КС ,,Ева Марија” – Струга. 
 

 
Г) СЛОБОДНИ ЧАСОВИ ВО УЧИЛИШТЕТО 
 

Оваа учебна година, учениците реализираа слободни часови по англиски 
јазик за стручни училишта и тоа во втора година во профилот Електротехничар 
за компјутерска техника и автоматика -4 часови. 
 
Д) ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА 
 

Дополнителната настава се организираше по сите предмети по кои 
учениците имаа слаб успех, недоволни оцени и за кои покажаа потреба од 
организирање. Предметните професори на почетокот на учебната година 
предадоа план за нејзино изведување, а распоредот со часови на изведување 
по предмети и професори беше истакнат на јавно место во наставничката 
канцеларија. 

Реализацијата на планот од дополнителната настава е евидентирана во 
дневникот за работа. 
 
Ѓ) КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА 
 

Консултативната настава за полагање на државната матура се 
организираше во текот на учебната година како и пред полагање на државната 
матура и тоа од 20.05.2022 година до 27.05.2022 година  како и за поправните 
испити во јунскиот испитен рок иза учениците од четврта година и од 15 до 
22.06.2022 година за учениците од прва, втора и трета година на четврти 
степен. Во августовскиот испитен рок консултативната настава за поправните 
испити се организираше во периодот од 09 до 15.08.2022 година. 

За вонредните ученици консултативната настава се изведуваше пред 
секоја испитна сесија. 
 
Е) ДОДАТНА НАСТАВА 
 

Додатната настава се организира за учениците кои покажаа интерес за 
тоа. Целта на истата е да се подготват за натпревари што традиционално се 
организираат од страна на заедницата на Електромашинските училишни 
центри на ниво на Републиката, како и за подготовка за полагање на завршен 
испит и државна матура . 

Предметните професори на почетокот на учебната година предадоа 
план за нејзино изведување а распоредот со часови на изведување по 
предмети и професори беше истакнат на јавно место во наставничката 
канцеларија. 
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Натпревар ЛИДЕР НА СТРУКА – беше откажан поради не учество на 
сите училишта 
Она што ја означи оваа учебна година е натпреварот Балкан Јуниор на 
кој учениците Петар Цаноски III - 3 и Мухамед Асан   III – 5  го освоија I – 
то место. Учество зедоа 10 ученици од 5 средни училишта од 
Македонија, Србија, Словенија, Турција и Романија. Натпреварот се 
одржа во Констанца  - Романија. Ментори на овие ученици беа Владо 
Јанкулоски и Љупчо Балески. 
На државните натпревари од електротехничката струка кои се 
одржаа во Велес на 06.05.2022 ги постигнаа следниве резултати: 
Даниел Костоски – електротехничар енергетичарт II место (ментори: 
Владо Јанкулоски, Сашо Ѓеоргиески, Марија Шибакоска Настоски) 
Мухамед Асана – техничар за индустриска мехатроника II место 
(ментори: Љупчо Балески, Владо Јанкулоски, Билјана Аврамоска) 
Пофалници: Петар Цаноски, Христијан Биткоски (ментори: Сања 
Јованоска, Јане Цаноски, Билјана Аврамоска, Сашо Ангелески, Душко 
Савески, Љупчо Балески) 
Виктор Ставрески од образовниот профил Техничар за производно 

машинство под менторство на професорите Меланија Јосифоска и 
Наташа Јанкоска Китани го освои второто место и Сашка 
Цветаноска од образовниот профил Техничар за патен сообраќај под 
менторство на професорите Ѓоко Милески, Весна Нанеска и Наташа 
Гредоска . 
Исто така беше промовирано пловило на соларен погон изработено од 
учениците:Евгенија Шулеска, Ѓефко Асим, Никола Илоски, Даниел 
Котоски, Јован Матлијоски и Христијан Груевски и професор од електро 
група премети – Сашо Ангелески и проф. По физика Виолета Никовска. 
Нашиот тим ја освои I – та награда на државниот натпревар 
Предизивик за млади истражувачи 4 со што добија пари од Фондот за 
иновации и технолошки развој.На промоцијата присуствуваа 
градоначалникот на Охрид, Дебарца и Поградец, 
На 07.05.2022 година се одржа регионалниот натпревар по Англиски 
јазик за учениците од средните училишта каде зедоа учество и ученици 
од ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“. При тоа нашите ученици забележаа 
одличен успех. 
Ученикот Виктор Попов од втора година под менторство на 
професорката Борка Секулоска Вретоска  освои прва награда. 
Ученичките Фросина Нечовска и Ана Спироска од прва година под 
менторство на професорката Ива Стрезоска Кичеец и ученикот Андреј 
Цацаноски од втора година под менторство на професорката Борка 
Секулоска Вретоска освоија втори награди, а ученикот Даниел 
Трифуноски од трета година под менторство на професорката Мануела 
Брдароска Јанкоска ја освои третата награда. Воедно сите ученици се 
стекнаа со право за учество и на Државниот натпревар по Англиски јазик. 
Домаќин на овогодинешното образовно рандеву МАССУМ 2022 година 
беше Средно училиште „Димитрија Чуповски“ при што нашите ученици 
освоија вредни награди.  Ученикот Марко Апостолоски ги освои второто 

место во категоријата за најдобра фотографија под менторство на 

професорката Билјана Божиноска и третото место  во категоријата 
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Интервју за работа на англиски јазик под менторство на професорката 
Борка Секулоска Вретоска. Ученикот Бобан Кочески го освои четвртото 

место во категоријата Јавно говорење под менторство на професорката 
Билјана Божиноска. Штандот на ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ 
претставуван од учениците Евгенија Шулевска, Марио Анѓелковски, 
Антоанела Јосифоска, Асим Шефко, Едис Доко, Тамара Демир, Селма 
Ислами, Јана Паункоска, Климент Колоски и Јован Гиноски под 
менторство на професорката Билјана Божиноска го освои третото место. 
 
 
 

III ВОННАСТАВНА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ  
 
А) УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ 
 Поради пандемијата на вирусот КОВИД 19, оваа учебна година не се 
изведоа ни еднодневни ни повеќе дневна екскурзија. 
 
Б) РАБОТА НА СЕКЦИИТЕ 

Во текот на учебната 2021/22 година беа доставени планови но поради 
состојбата со пандемијата на вирусот Ковид 19, работа на дел од нив беше 
презентирана далечински со електронска комуникација,на електронски 
медиуми, по повод Патрониот празник на училиштето и тоа на секциите по : 
музичка култура, ликовна уметност во соработка со  македонски јазик и 
литература како и новинарска секција/клуб.  Учениците од нашето училиште 
под раководство на професорите од гореспоменатите предмети, изведуваа 
музички точки и извршија презентација на ликовни дела преку медиумите за 
електронска комуникација. 
Ирена Ралева-Најдевска, лектор и професор по Македонски јазик и литература 
заедно со учениците од III-1 клас ни подготвија новогодишен скеч по повод 
Патрониот празник на нашиот електромашински училиштен центар Св. Наум 
Охридски – Охрид. 
Славчо Китаноски, професор по Музичка култура и Жармена Китрозоска, 
професор по Македонски јазик и литература заедно со учениците Мухамед 
Асан од III-5  и Даниел Трифуноски од III-3  ни подготвија кратка музичка 
програма  по повод Патрониот празник на нашиот електромашински центар Св. 
Наум Охридски – Охрид. 
Жанета Стаиќ Митрески, професор по Ликовна уметност заедно со учениците 
од I година ни подготвија новогодишна ликовна изложба по повод Патрониот 
празник на нашиот електромашински центар Св. Наум Охридски – Охрид. 
По повод Патронатот на нашето училиште, учениците од ОЕМУЦ „Св. Наум 
Охридски“ – Охрид учествуваа на наградниот литературен и ликовен конкурс на 
слободна тема и ги добија следниве награди: 
Литературен конкурс: 
Ученикот Алекс Сиљаноски од III 3 клас освои втора награда за поетска творба; 
Ученичката Андријана Огненоска од I-С клас освои трета награда за поетска 
творба. 
Ликовен  
Ученикот Селмир Рамадан од I-А клас освои прво место за најдобра ликовна 
творба (техника мек молив); 
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Ученичката Бојана Стрезоска од II 4 клас освои втора награда за ликовна 
творба (техника мек молив); 
Ученичката Емилија Стојаноска од I К освои трета награда за ликовна творба 
(техника мек молив). 
Исто така, на ликовниот конкурс пофалница добија: 
Натали Ѓузелоска од I С клас; 
Андријана Огненоска од I С клас и 
Емилија Митреска од II С клас. 
Исто така, учениците од нашиот електромашински училиштен центар 
учествуваа во изработка на проект за новинарство. 
За таа цел, Ирена Ралева-Најдевска, лектор и професор по Македонски јазик и 
литература, вработена во Центарот, организираше средба со новинарките од 
Охрид, Росица Голабоска и Соња Рилкоска кои несебично се вклучија во овој 
проект и им помогнаа на учениците во изработката. 
Интервјуто го направија: 
1. Дарко Крлески од I 2 клас; 
2. Давуд Демо од I 1 клас; 
3. Џенис Асаноски од I 1 клас и 
4. Алмир Бајрам од I A клас. 
 
 

 

 
 
В) СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА 
 
Соработката на нашиот Центар со локалната средина се одвиваше во 
следните подрачја: 
           

• соработка со стопанските претпријатија со цел поуспешна 
реализација на одредени подрачја од програмите за практична 
настава; 

• Соработката помеѓу ОЕМУЦ”Св. Наум Охридски” и компанијата 
“Костал” продолжи и во учебната 2021/2022 година. Во однос на таа 
соработка беа одржани два состаноци во компанијата, за учество на 
проект кој ги опфаќа наставниците и учениците. Проектот е за 
Напредни технологии во автомобилскиот сектор, со што ќе можат 
учениците она што го учат на училиште да го применат кај 
работодавец.  

• Во учебната 2021-2022 година за прв пат се спроведе и завршниот 
испит по германски модел за учениците од завршната година во 
дуалната паралелка во образовниот профил Техничар за индустриска 
мехатроника. За таа цел на 10.02.2022 и 11.02.2022 година се 
спроведе онлајн обука за членови во испитните комисии. Обуката 
беше организирана од страната на Делегацијата на германското 
стопанство во Северна Македонија. Обучувач беше д-р Даниел 
Битнер, а на неа учествуваа Љупчо Балески и Стојан Новески од 
ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ од Охрид, Тони Панов од СОУ „Ѓорѓи 
Наумов“ од Битола, Иван Иванов и Симеончо Пушкинов од СОУ „Киро 
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Спанџов-Брко“ од Кавадарци, како и ментори од компаниите: Ивана 
Тодороска, Трајче Каров, Владо Пуцоски, Денис Абдијески, Иванчо 
Анчевски, Драган Петров и Гоце Ангелевски.  

• На 16.03.2022 година во просториите на ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ 
од страна на претставници на компанијата „Костал“ беше предадена 
вредна донација која се состои од  компјутерска опрема. 
Во просториите на Општина Охрид, денес, беа врачени 
сертификатите на наставниците од ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ кои 
беа дел од обуката за наставници и ученици во „Костал“ Македонија – 
„Напредни технологии во автомобилскиот сектор“.  Обуката се 
реализира во рамки на проектот за унапредување на средното 
стручно образование во општините. 

• На 31.01.2022 година на  настан организиран од Стопанската комора, 
КФВ банка и  Фондот за предизвици на конзорциумот составен од 
нашето училиште и компаниите Костал, ЛТХ -Леарница и ОДВ – 
Електрик на кој присуствуваа директорите на компаниите беше 
доделена номинацијата за проект за опремување со современи 
машини во училишната работилница по што следува потпишување на 
договор за негова реализација. Проектот е поддржан од 
градоначалникот на општина Охрид. 

 

• Во рамки на проектот од МОН во тек е изградба на лифт и два 
тоалети за ученици со посебни потреби. 
 

• Оганизирање на соработка со семејството преку активно вклучување 
на родителите во подрачјето на воспитно-образовната дејност преку 
родителски средби, совет на родители, училиштен одбор; 
 

• Соработка со основните училишта – давање повратна информација-
прегледи на успехот на учениците во првото полугодие во нашето 
училиште 

 

• 27.05.2022 училиштето организираше отворен ден под мотото,, Учи 
паметно, работи стручно,,за основните училишта во општината. На 
отворениот ден присуствуваа министерот за образование и наука и 
претставници од советот на општина Охрид, како и генералниот 
менаџер на Костал и беше извршена промоција на новите паралелки 
од дуалното стручно образование. 

 

• Соработка со “- Факултет за туризам и угостителство и НВО „ 
Инклузија“ за Обука за млади менаџери  
 

• На 09.02.2022 година во  НУ Библиотека ‚,Григор Прличев’’ – Охрид, 
како резултат на меѓусебната успешна соработка со ОЕМУЦ ,,Св. 
Наум Охридски’’ за група заинтересирани ученици беше организирано 
едукативно предавање под наслов: ,,Битово – социјални драми со 
мотиви од печалбарскиот живот 

• Соработка со МВР околу безбедноста во училиштето 
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• Соработка со коалиција,, СЕГА,, за прашања околу маргинализирани 
групи. 

• Соработка со Младински совет во рамките на програмата за 
здравство и теми поврзани со животот и интересите на младите; 

• Соработка со Медицински Центар –Охрид , грижа за здравјето на 
учениците 

• ( систематски прегледи) преку анкети и предавања на тема од 
областа на преносливи болести  за учениците од прва година. 

• Соработка со МВР и активно учество на средбите во организација на 
МВР и општината Охрид на теми поврзани со проблемите на 
однесување на младите; 

• Соработка со Центарот за социјална работа и тимот за малолетничка 
деликвенција кој работи во склоп на Центарот 

• Хуманитарни акции  и  апели за помош на болни лица  
 

Г) СОРАБОТКА СО ДРУГИ УЧИЛИШТА 
 
Нашето училиште соработува со следните училишта од регионот. 
 Во учебната 2019/20 година, на покана од директорот на ,, Техничката 
Школа,, - Ваљево, Бранко Голоскоковиќ, а по по повод на патрониот празник на 
училиштето на ден 5.10.2019 година, во Ваљево присуствуваше делегација од 
нашето училиште во состав: Сашо Недески-директор, Мануела Брдароска 
Јанкоска-пом.директор, Јулијана Петреска и Ѓорѓи Скепароски, професори. При 
оваа посета потпишана е повелба за збратимување на ОЕМУЦ ,, Св. Наум 
Охридски,, Охрид со ,, Техничката школа,, од Ваљево. 
Нашето училиште е активен член на здружението на ЕМС Центри во чија 
организација се регионалните и државните натпревари по струки и профили на 
ученици од трета година, каде директорот на училиштето е и член на 
претседателството на здружението. 

Наназад веќе неколку години нашето училиште е дел од соработката со 
стручни училишта од регионот ( Турција, Хрватска, Босна и Херцеговина, 
Словенија, Србија , Црна Гора и Романија) Оваа соработка трае неколку години 
како партнер училишта во рамките на меѓународниот проект “Балкан Јуниор“, 
кој настана како идеја да се поврзат училишта со слични струки од различни 
држави на Балканот. 
 
 Во учебната 2021/22 година се остварија взаемни посети со 
училиштата со кои имаме склучено меморандуми за соработка и тоа:  

5 професори заедно со 10 ученици од ,, Техничката Школа,, - Ваљево Р. 
Србија го посетија нашиот Центар во периодот од 12. До 15.05. 20202 
година. Посетата на нашиот Центар е во рамките на склучената повелба за 
збратимување. Учениците и професорите имаа можност да го запознаат 
нашето училиште, струките, профилите, начините и условите на работа, 
одржување на заеднички часови како и заедничко дружење и запознавање 
со нашиот град. 

  
    „БАЛКАН ЈУНИОР“  претставува  меѓународен натпревар од областа на 

електротехника и мехатрониката. Целта на проектот е поврзување на 
стручните училишта од областа на машинството и електротехниката како и 
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размена на нивните искуства,  промовирање на меѓукултурната соработка и 
запознавање со начинот на образование и животот во други држави. Овој 
проект како свои цели ги има поставено  унапредувањето на знаењето и 
споредување со други училишта, подигнување на нивото  на знаења и 
компетенции на учениците и наставниците во средните стручни школи како и  
потикнување на креативноста. Натпреварот се реализира секоја година во едно 
училиште од редот на училишните партнери.  При тоа од секое училиште 
учествуваат по двајца ученици и ментори. 

Проектот “Балкан Јуниор” настана како идеја да се поврзат училишта од 
слични профили од различни држави од Балканот. Идеја започна во 2012 
година од страна на Бранко Голоскоковић, директор на Техничкото училиште 
од Ваљево, и Фатих Камил Билгин, директорот на училиштето INONU MTAL од 
Истанбул. Натпреварувањето “Балкан Јуниор” до сега се одржуваше во: 

1. Турција- Истанбул 

2. Словенија – Велење 

3. Црна Гора – Никшиќ 

4. Србија – Ваљево 

5. Босна и Херцеговина – Тешањ 

6. Хрватска – Лабин 

7. РС Македонија - Охрид 

Соработката меѓу училиштата се темели на размена на знаење, искуства и 
средства за извршување на практични задачи, базирани на повеќегодишното 
работење на просветните работници од областа на напредните технологии кои 
се неопходни за современ работен пазар (електротехника, машинство и 
информатика). 

    Досегашните натпревари ги опфатија областите од управувањето со CNC 
машините, програмирањето на PLC, работењето на 3D печатач, реализација на 
електро-пневматски систем управуван со PLC и микропроцесорот за 
програмирање и контрола на возила со помош на микроконтролери. 

    Целта на овој проект е : подигнување на практичната настава на нешто 
повисоко ниво преку организирање на натпревари,воспоставување на 
соработка и едукација на наставниот кадар , размена на искуство и развој на 
дидактичка опрема. 

Од 26. до 29. мај 2022 година во Констанца, Република Романија се одржа 
Осмиот натпревар од областа на електротехниката, машинството и 
мехатрониката „Балкан Јуниор 2022“ каде зедоа учество 10 ученици од 5 
средни технички училишта од Македонија, Србија, Словенија, Турција и 
Романија. Домаќин на овој натпревар беше средното техничко училиште 
,,Николае Димитриеску,,од Констанца. 

Екипата на ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“- Охрид составена од 
учениците Мухамед Асан од трета година од образовниот профил Техничар за 
индустриска мехатроника  и Петар Цаноски од трета година од образовниот 

профил Електротехничар за компјутерска техника и автоматика  постигна 
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огромен успех со тоа што го освои првото место на овој исклучително 
кавалитетен меѓународен натпревар. Учениците беа под менторство на 
професорите Владо Јанкулоски и Љупчо Балески. 
Натпреварот се состоеше од теоретски дел на кој секој ученик одговараше на 
тест од 60 прашање од областа на Електромоторни погони, Автоматика, 
Дигитални системи, Техничка механика, Програмирање, Механички елементи и 
Хидраулика и пневматика. После завршување на теоретскиот тест следуваше и 
практичниот дел на натпреварот. Практичниот дел се состоеше од борба на 
програмирани сумо роботи. 
Во тек е реализацијата на двегодишниот Еразмус+ проект ДигиталВет 2022/23 
во кој учествуваат училишта од Турција,Ирска,Шпанија,Грција и Данска.До сега 
се реализирани работилници во Ирска и Шпанија, следна е во Охрид 01-02 
септември,па следниот домакин е Данска, па Грција и завршната работилнице 
ќе се реализира во Турција.  

Во рамките на Професионалната ориентација професори од сите струки 
при ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ во периодот од 23 до 26. 05.2022 година  го 
претставија нашиот училиштен центар пред деветоодделенците од основните 
училишта од Охрид и Струга.Нашиот тим ги претставија сите образовни 
профили како и можностите кои го нуди учењето во стручното образование. 
Исто така на 27.05.2022 година во ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ се одржа и 
отворен ден на кој присуствуваше  Министерот за образование и претставници 
од Локалната самоуправа.Учениците и наставниците од основните училишта, 
родителите на деветто одделенците како и сите други заинтересирани  можеа 
да се запознаат со начинот на изведување на наставата во нашиот центар, а 
своја презентација имаа и нашите партнерски компании од концептот на 
дуалното образование Костал, ОДВ Електрик, ЛТХ Леарница и Магна. 

На нашата Веб страна беа презентирани образовните профили во 
рамките на струките и сите нови информации во врска со огласите и уписот на 
учениците,можностите и условите за учење во нашето училиште. 

За образовните профили од електротехничката и машинската струка од 
дуалното образование ( техничар за индустриска мехатроника и техничар за 
производно машинство ) беа поставени билборди на соодветни места во 
нашата општина.  
Во овие рамки високообразовните институции за учениците од четврта година 
вршеа презентација на нивните факултети и можностите кои ги нудат. 
 Соработката со средните и основните училишта се одвиваат и во 
следните области: 

• Соработка со средните училишта околу заедничките воспитно-
образовни  теми (спроведување на екстерниот дел од државна 
матура, соработка на ученичките заедници и др.) 

• Соработка со основните училишта – давање повратна информација-
за уписот на ученици во прва година од нивните училишта, како и 
прегледи на успехот на учениците во првото полугодие во нашето 
училиште, споредбени показатели. 

 
Д) ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ И 
СЕВКУПНА ГРИЖА ЗА УЧЕНИЦИТЕ 
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Во рамките на ова подрачје организирани се редовни систематски 
прегледи на учениците од четврта година во период од 04.04.2022 до 
08.04.2022 и за учениците од прва година и трета во период од 26.04 до 
06.05.2022 година. 

 
Учениците од IV година  во учебната 2021/22 учествуваа  во акцијата за 

Крводарителство на ден 07.10 .2021 година. 
И минатата учебна година бевме вклучени во проектот на МОН за Условен 
паричен надоместок за учениците кои редовно ја посетуваат наставата а 
потекнуваат од семејства корисници на социјална помош во соработка со 
Центрите за социјална работа од Охрид, Ресен,Дебар и Струга. 
Соработка со Младински совет во рамките на програмата за здравство . 

 
Ѓ)  УЧЕНИЧКА ЗАЕДНИЦА ВО ЦЕНТАРОТ  
 

Во Центарот успешно преку Teams работеше и ученичката заедница која 
имаше свој претседател како и претседател на годините. 
За својата работа има формирано тела и комисии и тоа за: 
- редовноста и успехот 
- теми од областа на заштита на психичкото здравје во услови на пандемија. 
- Соработка околу спроведувањето на Самоевалуацијата на училиштето. 
- Учество во спроведување на Анкети  
- Информација околу начинот на организација на поправни, завршни испити. 
Во рамки на проектот за Ученички иницијативи, Ученичката заедница и 
Младинската организација на нашето училиште во месец декември спроведоа 
хуманитарна скција- преку продажба на честитки и собраните средства им беа 
доделени на ученици од нашиот Центар. 
 

Е) МЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Пред повеќе години во рамките на СЕА проектот во нашиот Центар беше 
формирана младинската организација во која се вклучени ученици од Центарот 
и која успешно функционира .Младинската организација имаше свој годишен и 
оперативен план за предвидените активности. Учебната 2021/22 година ги 
реализира следните активности: 
 

Септември – Март- Во соработка со ученичката заедница од училиштето, се 
подготвуваше  Хуманитарна акција како дел од проектот за „Ученички 
иницијативи“ во организација на ЦСНО о МЦГО 
01.04.2022-30.09.2022 – Ученици од нашето училиште се активни во проектот 
„Освести се – Осмели се“ во организација на здружение за мултикултурна 
интеграција„ Инклузија“ 
23.03.2022 – „Обука за млади менаџери“- Факултет за туризам и угостителство 
и НВО „ Инклузија“ 
06-07.05. 2022 – Учество на МАССУМ „Образовно Рандеву“ – натпреварите се 
одржаа во Велес. 
06-06.2022. ИСРД4 интернет истражување - Вклучување на младите во 
изработката на Националната развојна стратегија 2022 – 2042 
23.08.2022 – Учество на „Конференција за граѓанско образование“ во Скопје. 
(2 ученици и 2 професори)  
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Е) ПРОИЗВОДСТВЕНА И ДРУГА ОПШТЕСТВЕНО - КОРИСНА РАБОТА 
 
Во рамките на производствена и општествено корисна работа во центарот се 
спроведоа повеќе активности чија цел беше создавање пријатна атмосфера во 
училиштето, училницата и училишниот двор хигиена, уредување и чување на 
училишниот двор, санација и реновирање на санитарните чворови за 
учениците, негување позитивен однос кон работата и училиштето; 
подготвеност да се вложи труд во извршување работи за училиштето, 
развивање хуманост и друг позитивен однос кон другите, грижа за природата 
итн. 
 
Ж)  ЦРВЕН КРСТ   

Во рамките на училиштето работеше и Црвениот крст според својот план 
и програма. Во текот на учебната 2021/22 година беа спроведени активности 
околу организацијата на Акцијата за крводарителство.  
 
IV СЛЕДЕЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 
 

Во текот на минатата учебна година беа одржани 14 состаноци на 
Наставничкиот совет на Центарот на кој се разгледуваа следните прашања: 
 

✓ Анализа на успехот и поведението на учениците по класификациони 
периоди, 

✓ формирање на комисии за поправни, вонредни испити, училишна 
матурска комисија, испитен одбор и секретар на испитен одбор, 

✓ Изрекување педагошки мерки на учениците 
✓ Разгледување молби од ученици 
✓ Анализа на потребите и предлог-план за упис на ученици во 

наредната учебна година, и во таа насока планирани се и изготвени 
флаери, плакати и интерни огласи за упис, 

✓ Избор на членови и верификација на мандат за Училишен одбор од 
редот на наставниот кадар; 

✓ Договор за прослава на Патрониот празник; 
✓ Формирање Училишна матурска комисија за спроведување на 

завршниот испит и државната матура; 
✓ Информација во врска со Конкурсот за упис на ученици во прва 

година во учебната 2021/22 ; 
✓ Формирање Училишна комисија за спроведување на Конкурсот за 

упис на ученици во 2022/23; 
✓ Давање мислење од Наставничкиот совет на Центарот за воспитно-

образовната работа на приправниците Ирена Ралева- Најдевска, 
левент Рифат, Марија Настоски 

✓ Утврдување на минимум поени за второто пријавување и вториот 
уписен рок. 

✓ Информација за бројот на запишани ученици за учениците од прва 
година; 
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✓ распределба на часови и други здолженија за учебната 2022/23 
година 

✓ Разгледување на Извештајот за работа за учебната 2021/22; 
✓ Разгледување на Годишната програма за воспитно-образовната 

работа во Центарот; 
 
Во учебната 2021/22  година приоритетни задачи  беа: 

1. Подобрување на квалитетот на изведување и стекнување знаења и 
вештини на учениците за практичната настава и во таа насока планирани 
се и реализирани следните активности: 
-Професионално усовршување на наставниот кадар  
- Ефикасно и ефективно користење на расположливите сопствени 
ресурси. 
-Идентификување на потребите од наставно-нагледни средства и 
помагала 
-Конкурирање кај различни донатори и институции преку проекти за 
обезбедување опрема. 
-Соработка со стручни тимови од стопански субјекти. 
-Изведување на практичната настава на профилите : техничар за 
индустриска мехатроника и техничар за производно машинство во 
претпријатијата: ОДВ електрик, Костал и ЛТХ Леарница, Магна и други 
претпријатија. 
-Взаемна соработка на наставниот кадар кој ќе изведува практична 
настава и менаџментот во претпријатијата околу начинот на изведување 
-Соработка помеѓу предметните професори кои предаваат исти или 
сродни предмети и десеминација на примена на нови форми и методи. 

 
2. Подобрување на редовноста во наставата со посебен акцент на 

неоправданото изостанување и во таа насока планирани и реализирани 
се следните активности: 
-примена на Правилникот за регулирање на изостаноци на учениците 
-    зајакнување на соработка на класните раководители со предметните 
професори , стручната служба и родителите; 
- индивидуална работа со ученици ( причини за изостанување) 
- интензивна индивидуална работа со членовите на класните 

заедници. 
- Интензивна работа со класот, ученичката заедница 
- спроведување на групно советување на учениците според програма 

на МОН 
- одржување вонредни наставнички совети на паралелките каде што се 

јави потреба. 
Оваа година има намалување на изостанувањето воопшто на ниво на 
Центар како оправданото изостанување така и неоправданото 
изостанување. 

И оваа година се организираше  групно советување на родителите и тоа 
како законска обврска по повеќе основи и тоа: 
- неоправдано отсуство над 10 неоправдани изостаноци, 
- за оправдано отсуство од 100 и над 100 изостаноци, 
- за 3 и над 3 недоволни оцени. 
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За изведеното советување се води  комплетна документација. 
 

Извештај за работата на Училишниот одбор на „ОЕМУЦ Св.Наум Охридски“ – 
Охрид за учебната 2021/2022 год 

 
Училишниот одбор  во состав Сашо Ѓоргиевски – претседател, Павел 

Попоски– заменик претседател, Виолета Костоска, Васко Каланоски, Реџеп 
Демироски, Благоја Ристески, Зоран Михајлоски, Билјана Иваноска, Билјана 
Попоска, Елизабета Милошеска Спироска, Наташа Гредоска и претставникот 
на Стопанската комора Наташа Јовческа во текот на  учебната 2021/2022  
година  одржа 11 седници ,по прашања од своја надлежност : 

• Донесување одлука за започнување на постапка за оспособување на 
интернет мрежа 

• Донесување одлука за започнување на постапка за изработка и монтажа 
на конструкција на настрешница  . 

• Донесување одлука за усвојување на правилник за заштита од пожар и 
експлозии  

• Донесување одлука за започнување постапка за поставување на 
надворешни ролетни во кабинетот по информатика . 

• Усвојување на измените на Планот за заштита и спасување од 
елементарни непогоди и други несреќи во ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“-
Охрид 

• Донесување одлука за утврдување на финансискиот план на училиштето 
за 2022 година и давање предлог до основачот за негово усвојување 

• Донесување одлука за донација на бистата на Јосип Броз Тито на 
Сојузот на борците од НОБ од Охрид и Дебрца 

• Oдлука за започнување постапка за набавка на проектор и платно за 
потребите на кабинетот по информатика . 

• Разгледување и усвојување на измената на годишниот План за јавни 
набавки 

• Разгледување на документите на кандидатите по објавениот оглас за 

прием на наставник и давање предлог до Директорот 

• Донесување на одлука за попис на инвентарот и средствата на Центарот 
за 2021 година и формирање на пописна комисија 

• Разгледување и усвојување наПравилникот за начинот на вршење на 
видео надзор во ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид 

• Донесување на одлука за награди  за пензионери ,јубилејни награди и 

награди за ученици 

• Разгледување и усвојување на предлог планот за јавни набавки за 2022 

година  

 
По завршувањето на мандатот на овој состав, новиот Училишен одбор во 

состав: 
 

• Родители 
1. Виолета Костоска 
2. Васко Каланоски 



ОЕМУЦ“Св.Наум Охридски“                                          Годишен извештај 2021/22 година 

 

  

                                                                                             20 

3. Реџеп Демироски 

• Основач 
4. Марјан Бошалески 
5. Винета Стојаноска 
6. Павел Попоски  

• МОН 
7. Билјана Иваноска  

• Наставници 
8. Стојан Новески - претседател 
9. Љубица Смилеска Мојсоска – заменик претседател 
10. Емилија Колевска 
11. Љупчо Балески 

 

• Стопанска комора 
           Наташа Јовческа 
 

 
одржа 8 седници ,по прашања од своја надлежност : 

• Конституирање на новиот состав на УО 

• Разгледување и усвојување на извештајот од Централната комисија за 

попис за 2021 година 

• Разгледување на финансиското и материјалното работење на Центарот 

за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година и давање предлог до 

Советот на Општина Охрид за усвојување на завршните сметки за 2021 

година 

• Верификација на мандатот на новоизбраните членови на УО 

• Разгледување и усвојување на дополната на годишниот план за јавни 

набавки за 2022 година 

• Разгледување на документи на кандидатите по објавениот оглас за 

пополнување на работно место на определено време и давање предлог 

до директорот 

• Донесување на одлука за формирање стручен тим за подготовка на 

програмата за училишни екскурзии за учебната 2021/2022 година 

• Разгледување и донесување на одлука за одобрување на програмата за 

училишната екскурзија за учебната 2021/2022 година 

• Донесување на одлука за избор на членови на комисија која ќе спроведе 

постапка за прибирање понуди по спроведен јавен оглас за реализација 

на училишна екскурзија за ученици од трета година 

• Верификација на новоизбраниот член на Училишниот одбор од страна 

на МОН 

• Разгледување и усвојување на дополната на годишниот план за јавни 

набавки за 2022 година 

• Донесување одлука за паричен надоместок за пишување на дипломи за 

ученици 
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• Донесување на одлука за започнување на постапка за набавка на 

училишни табли со вкупна вредност од 56.000,00 ден. со ДДВ 

• Донесување одлука за започнувањена постапка за санација и обнова на 

две помошни простории 

• Разгледување и усвојување на дополната на годишниот план за јавни 

набавки за 2022 година 

Претседател на Училишен одбор 
 

Стојан Новески 
 

Советот на родители во текот на учебната 2021/22 година одржа 4 
состаноци по прашања што се во нивна надлежност и тоа: 

o Кооптирање на нови членови во Советот на родители 

• Запознавање со упехот и поведението на учениците по 
класификациони периоди; 

• Избор на најповолна понуда за осигурување на учениците; 

• Известување за спроведување на хуманитарна акција во рамките 
на ученичката заедница 

• Давање мислење за Програма за ученичка екскурзија 
 

Значајна улога во воспитно-образовниот процес имаат стручните активи. Во 
нашиот Центар во учебната 2021/22 работеа по план и програма следните 
активи: актив на општообразовна група предмети, актив по електро група 
предмети, актив по машинска група предмети, актив по сообраќајна група 
предмети и лични услуги. 

 
Активот по општообразовната група предмети  
 
Во текот на учебната 2021/22 година активот одржа 6 состаноци на кои се 

разгледуваа следните прашања:  
1. Потреби од матерјално-технички средства за учебната 2021/22 година. 

2. Известување за теми на проектна задача  

3. Предлагање членови од општобразовниот актив за Училиштен одбор од 

редот на наставниот кадар на Центарот 

4. Предлог на образовни профили за наредната учебна 2022/23 

5. Анализа на успехот и поведението на учениците по општообразовните 

предмети за прво полугодие од учебната 2021/22 година 

6. Предлог на распределба на часови по предмети за наредната учебна 

2022/23 

На 07.05.2022 година се одржа регионалниот натпревар по Англиски јазик за 
учениците од средните училишта каде зедоа учество и ученици од ОЕМУЦ 
„Св. Наум Охридски“. При тоа нашите ученици забележаа одличен успех. 
Ученикот Виктор Попов од втора година под менторство на професорката 
Борка Секулоска Вретоска  освои прва награда. Ученичките Фросина 
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Нечовска и Ана Спироска од прва година под менторство на професорката 
Ива Стрезоска Кичеец и ученикот Андреј Цацаноски од втора година под 
менторство на професорката Борка Секулоска Вретоска освоија втори 
награди, а ученикот Даниел Трифуноски од трета година под менторство на 
професорката Мануела Брдароска Јанкоска ја освои третата награда. 
Воедно сите ученици се стекнаа со право за учество и на Државниот 
натпревар по Англиски јазик. 

 
 
По повод Патронатот на нашето училиште, учениците од ОЕМУЦ „Св. Наум 
Охридски“ – Охрид учествуваа на наградниот литературен и ликовен конкурс на 
слободна тема и ги добија следниве награди: 
Литературен конкурс: 
Ученикот Алекс Сиљаноски од III 3 клас освои втора награда за поетска творба; 
Ученичката Андријана Огненоска од I-С клас освои трета награда за поетска 
творба; 
 
Ликовен конкурс: 
Ученикот Селмир Рамадан од I А клас освои прво место за најдобра ликовна 
творба (техника мек молив); 
 Ученичката  Бојана Стрезоска од II 4 клас освои втора награда за ликовна 
творба (техника мек молив); 
Ученичката Емилија Стојаноска од I К освои трета награда за ликовна творба 
(техника мек молив).  
Исто така, на ликовниот конкурс пофалница добија: 
Натали Ѓузелоска од I С клас; 
Андријана Огненоска од I С клас и 
Емилија Митреска од II С клас.  
 
На ден 22.11.2021 учениците од ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ – Охрид 
учествуваа на наградниот литературен и ликовен конкурс при Општинската 
организација Црвен крст од Охрид на тема: „Заедно за убав и хуман свет“ и 
освоија прво, второ место и пофалница. 
 
Литературен конкурс: 
Ученичката Андријана Огненоска од I-С клас освои прва награда за најдобра 
поетска творба, а ученикот Никола Илиоски од III-1 клас освои пофалница за 
прозна творба. Овие ученици беа под менторство на професорката по 
Македонски јазик и литература, Ирена Ралева Најдевска, вработена во нашиот 
училиштен центар. 
 
Ликовен конкурс: 
Ученичката Андријана Огненоска од I-С клас освои прва награда за најдобра 
ликовна творба (техника мек молив), а ученикот Селмир Рамадан од I-A клас 
освои втора награда за ликовна творба (техника мек молив). Овие ученици беа 
под менторство на професорката по Ликовна уметност, Жанета Стаиќ 
Митреска, вработена во нашиот училиштен центар. 
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Учениците од нашиот електромашински училиштен центар учествуваа во 
изработка на проект за новинарство.  
За таа цел, Ирена Ралева-Најдевска, лектор и професор по Македонски јазик и 
литература, вработена во Центарот, организираше средба со новинарките од 
Охрид, Росица Голабоска и Соња Рилкоска кои несебично се вклучија во овој 
проект и им помогнаа на учениците во изработката.  
Интервјуто го направија:  
1. Дарко Крлески од I 2 клас; 
2. Давуд Демо од I 1 клас; 
3. Џенис Асаноски од I 1 клас и 
4. Алмир Бајрам од I A клас. 
 
На ден 02.03.2022 г. ученичката Андријана Огненоска се пријави на 
литературниот конкурс организиран од НУ ,,Григор Прличев" на тема: ,,Љубов" 
и нејзината творба беше избрана за публикација во стихозбирка под наслов 
,,Љубов".  

Сите авторски творби на ученичката Андријана Огненоска беа лекторирани 
и стилски збогатени од страна на Ирена Ралева-Најдевска, лекторка (јазичен 
редактор) и професорка по македонски јазик и литература, вработена во 
Центарот. 
На 09.02.2022 година во  НУ Библиотека ‚,Григор Прличев’’ – Охрид, како 
резултат на меѓусебната успешна соработка со ОЕМУЦ ,,Св. Наум Охридски’’ 
за група заинтересирани ученици беше организирано едукативно предавање 
под наслов: ,,Битово – социјални драми со мотиви од печалбарскиот живот“. 
Активот по електро група предмети  
 

 Активот по електро група предмети одржа 6 состаноци online на 
Teams. Она за што се дикутираше е следното: 

• Организација на наставата во училиштето во услови на пандемија 

• Потребни материјално- технички средства за учебната 2021/2022 
година  

• Предлог предмети и области за проектни задачи за завршен испит 
и државна матура  

• Набавка на нагледни средства 

• Информација за Државните натпревари за ученици од III година 

• Информација за промена во областите за Проектна задача за 
завршен испит и државна матура во учебната 2021/2022 година 

• Распределба на компјутерска опрема 

• Учество на професори и ученици во проект со KOSTAL за обука на 
кадар 

• Предлог план за упис на ученици п оструки и профили во I година 
во учебната 2022/2023 

• Насоки за реализација на феријалната пракса кај работодавач, за 
сите профили од Електротехничката струка за I, II, III година  

• Предлог распределба на часови во учебната 2022/2023 година  
Во учебната 2021/2022 година се одржаа повеќе натпревари, а 

постигнати се следниве резултати: 
1. Натпревар ЛИДЕР НА СТРУКА – беше откажан поради не учество на 

сите училишта 
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2. Она што ја означи оваа учебна година е натпреварот Балкан Јуниор 
на кој учениците Петар Цаноски III - 3 и Мухамед Асан   III – 5  го 
освоија I – то место. Учество зедоа 10 ученици од 5 средни училишта 
од Македонија, Србија, Словенија, Турција и Романија. Натпреварот 
се одржа во Констанца  - Романија. Ментори на овие ученици беа 
Владо Јанкулоски и Љупчо Балески. 

3. На државните натпревари од електротехничката струка кои се 
одржаа во Велес на 06.05.2022 ги постигнаа следниве резултати: 
1. Даниел Костоски – електротехничар енергетичарт II место 

(ментори: Владо Јанкулоски, Сашо Ѓеоргиески, Марија Шибакоска 
Настоски) 

2. Мухамед Асана – техничар за индустриска мехатроника II место 
(ментори: Љупчо Балески, Владо Јанкулоски, Билјана Аврамоска) 

3. Пофалници: Петар Цаноски, Христијан Биткоски (ментори: Сања 
Јованоска, Јане Цаноски, Билјана Аврамоска, Сашо Ангелески, 
Душко Савески, Љупчо Балески) 

4. Исто така беше промовирано пловило на соларен погон 
изработено од учениците:Евгенија Шулеска, Ѓефко Асим, Никола 
Илоски, Даниел Котоски, Јован Матлијоски и Христијан Груевски и 
професор од електро група премети – Сашо Ангелески и проф. По 
физика Виолета Никовска. Нашиот тим ја освои I – та награда на 
државниот натпревар Предизивик за млади истражувачи 4 со 
што добија пари од Фондот за иновации и технолошки развој.На 
промоцијата присуствуваа градоначалникот на Охрид, Дебарца и 
Поградец, 

 
Активот имаше и доста обуки. Како најважна е обуката за безбедност и 

здравје при работа организирана на платформата ИНОВЕТ. 
На 26.05.2022 училиштето беше презентирано со слоганот Учи паметно, 

учи стручно!  
  Активот на машинска група на предмети учествуваше во 

изработка и спроведување на годишната програма во учебната 2021/2022 
година. При тоа ги одреди своите активности, време на извршување, носители 
и цели на активностите. 

Машинскиот актив во текот учебната 2020/21 година одржа пет 
состаноци на кои навремено изврши распределба на задолженија за 
реализација на наставата, слободните часови и други активности. 

Според изработената програма и предвидените активности, на 
состаноците од активот опфатени беа следните активности: 

• Предлог распределба на часови и други задолженија во учебната 2021/22 
година; 

• Менторство на наставниците Меланија Јосифоска и Горан Томоски при 
изработка на годишни, тематски и дневни планови, реализација на настава, 
оценување и водење педагошка евиденција; 

• Насоки за реализирање на наставната програма според препораките на 
ЦСОО; 

• Подготовка и избор на ученици за натпреварот: Лидер – избор на најдобар 
ученик од завршните години; 
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• Активно учество во реализација на активности во врска со прославата на 
Патрониот празник; 

• Избор и реализација на проектни задачи и тестови за државна матура и 
завршен испит; 

• Изработка на тестови за регионален натпревар на ЗЕМСУ кој се одржа во 
нашето училиште 

• Изготвување на тестови за завршен испит 

• Доделување на сертификати од обуката за  наставници  од страна на 
компанијата Костал; 

• Предлог образовни профили за запишување во учебната 2022/23 година; 

• Анализа на успехот и поведението на учениците на крајот од првото 
тромесечие, на првото полугодие и на крајот од учебната година;  

• Одржување на дополнителна и консултативна настава по одделни    
предмети; 

• Анализа на постигнатиот успех и поведение на учениците на крајот од 
учебната година; 

• Информација за реализација на наставниот план и програма на крајот од 
учебната година;  

• Анализа на состојбата на запишани ученици после трите уписни рока. 
 Членовите на активот зедоа активно учество во припремата и 
реализацијата на Регионалните натпревари на електромашинските и 
сообраќајни центри на РСМ, на кој учениците Александар Блажев, Никола 
Ставрески, Анастасија Алексоска, Виктор Ставрески и  нивните ментори 
Наташа Јанкоска Китани, Горан томоски, Меланија Јосифоска, Ангеле 
Буџакоски и Тоде Дукоски се стекнаа со право на учество на Државните 
натпревари на ЗЕМСУ. 

Натпреварот Лидер на струка не се одржа поради недоволниот број на 
пријавени кандидати од машинската струка.  

Врз основа на барањето од МОН за вклучување на компаниите во 
реализацијата на Учење преку работа од учебната 2022/23 година се склучија 
договори со компаниите ЛТХ Леарница, Костал,Братство Инокс, Мегасеф, ДАС 
Инженеринг, ГМК Технологија, како и автосервисите Номче, марио, Бошер, 
Авторемонт, Аце, Авто-Нет, Јоцо, Златни Зраци, Сајмон и Игор со што се 
опфатени со договори за УПР сите образовни профили за новата учебна 
година.  

Членот на активот Стојан Новески беше вклучен во изготвување и 
реализација на Завршниот испит по германски стандарди за првата генерација 
на ученици кои завршуваат средно образование од профилот Техничар за 
индустриска мехатроника според моделот на дуално образование. Оваа 
активност е спроведена од страна на Делегацијата на германското стопанство 
во РСМ. 

Активот по машинска група на предмети низ целата учебна година, редовно 
го следеше оценувањето на учениците и постигнатиот успех по одржаните 
класни совети на паралелките, бараше различни форми и методи за 
подобрување на успехот на учениците. Членовите на активот одржуваа  
дополнителна и консултативна настава по одредени предмети, каде што 
имаше потешкотии во совладување на наставата. Исто така низ целата година 
одржуваше консултативна настава за вонредните ученици кои се запишани во 
машинската струка. 
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Бидејќи една од целите на стручното образование е менување на улогата на 
наставникот во наставниот процес и приближување до трендовите во 
стопанството, во текот на оваа учебна година се реализираа следните обуки: 

 

• „Обука за испитувачи“ онлајн обука во организација на Делегацијата на 
германското стопанство во РСМ на која присуствуваше Стојан Новески 

• „Современи концепти на средно образование – новата улога на 
наставникот и новите стратегии на поучување и учење“ во организација на 
Академија ЦЕС, на која присуствуваа Ангеле Буџакоски, Горан Томоски, 
Наташа Јанкоска Китани, Стојан Новески 

• Обука од страна на Костал „Напредни технологии во автомобилскиот 
сектор“ на која присуствуваа Горан Томоски, Ангеле Буџакоски, Наташа 
Јанкоска Китани, Тоде Дукоски и Владо Трајчески. 

• „Е – уписи“ во орагнизација на ДИЦ, на која присуствуваше Наташа 
Јанкоска Китани и Владо Трајчески 

• „Учење преку работа“ во организација на ЦСОО, на која присуствуваше 
Владо Трајчески 

• „Подготовка на интерните испити во државната матура“во орагнизација на 
ДИЦ, на која присуствуваше Меланија Јосифоска 

• Обука за безбедност на Иновет платформа, на која присуствуваше Тоде 
Дукоски 

•  
 

Активот по сообраќајна група предмети 
Во текот на учебната 2021/22 година активот одржа пет состаноци на кои се 
дискутираше за :предложи распределба на часови и други задолженија; 
направи анализа на постигнатиот успех на учениците по тримесечија;изготви 
тест за регионалниот натпревар за образовниот профил Техничар за патен 
сообраќај;изврши подготовка за отворниот ден на училиштето во функција на 
промоција на сообраќајната струка пред учениците од IX – то одделение и 
соработката со бизнис секторот од општината;изготви план и организација за 
презентирање и учествуваше во презентирање на сообраќајната струка и 
образовниот профил во основните училишта во основните училишта од 
општините Охрид, Дебрца и Струга;изготви план и организација за кабинетска 
настава;изготви план за набавка на нагледни средства и потрошен 
материјал;предлог области за проектни задачи за завршен испит и државна 
матура; предлог план за упис за следната 2022/23 учебна годинаизврши 
анализа за успехот и поведението на запишаните и одбиените ученици во прва 
година за учебната 2022/23. 
Во рамки на Активот, учениците од сообраќајна група предмети и нивните 
ментори учествуваа на регионален и државен натпревар на Електро, машински 
и сообраќајни Центри, кој се одржа во Велес. На натрпреварот ученичката  
Сашка Цветаноска го освои второто место. 
 Активот по козметичка група на предмети во текот на  учебната 
2021/2022 

Во текот на годината беа реализирани 6 состаноци. На истите се 
дискутираа и разгледуваа следните точки: 
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• Примена на информатичко - комуникациска технологија во наставата, 

размена на искуства и стручна литература  со цел за нејзино 

подобрување; 

• Меѓусебно набљудување на практични часови, анализа, размена на 

искуства, предлози и идеи за примена на современи техники во 

наставата; 

• Изготвување на годишни и тематски распределенија; 

• Организирање на практични вежби помеѓу класовите од различни години 

со цел нивно дружење и размена на искуства и знаења; 

• Изработка на план и договори за изведување на практична настава по 

салони; 

• Снимање на видео за презентација на  струката лични услуги на веб 

страната од училиштето, по повод Патрониот празник на училиштето; 

• Подготовка и избор на ученици за МАССУМ – презентација преку 

практична работа на струката лични услуги, oбразовен рофил техничар 

за козметичка нега и убавина; 

• Посети на основните училишта во градот и околните места, каде е 

извршена презентација на струката пред деветтите одделенија; 

• Организирање на ,,Отворен ден на училиштето” за посета на деветтите 

одделенија од основните училишта со цел запознавање со начинот на 

работа на струката лични услуги и можностите за работа кои таа ги нуди 

по завршувањето  на истата. 

• Изготвување на план за распределба на часови. 

 
На Советите на паралелките во учебната 2021/22 година се работеше согласно 
планираните активности и се одржаа 5 редовни наставнички совети(online и со 
физичко присуство последните совети) и повеќе вонредени за класовите за кои 
тековно ќе се јавеше потреба. Активностите кои се реализираа се: број и 
структура на запишаните ученици, снабденост со учебници и други помагала, 
анализа на успехот и поведението со посебен осврт на проблематичните 
ученици, сведување на општиот, поединечниот успех и поведение на 
учениците, реализација на наставниот план и програма и др. 

 
V СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ КАДАР  
 
Во однос на стручното усовршување на наставниот кадар учебната 
2021/22година се одржаа следните семинари: 

 
-Напредни технологии во автомобилскиот сектор 

-Современи концепти на средно образование-новата улога на наставникот и 

новите стратегии на поучување и учење 

-Обука за членови на испитни комисии за спроведување на завршен испит во 

дуални паралелки по германски модел 

-Основна обука за безбедност и здравје при работа 
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-Спречување и борба против трговија со деца, декември 2021 год.-23.08.2022 – 

-Учество на „Конференција за граѓанско образование“ во Скопје. 

-Обука на комисиите за прием, рангирање и училишната комисија за 

електронско пријавување на учениците за упис во прва година спроведена од 

МОН. 

-Современи концепти на средното образование 

-Новата улога на наставникот и новите стратегии на поучување и учење 

- Обука на наставници и технички персонал за основен курс за прва помош при 

Црвен крст – Охрид -11.11.2021 год. 

-Обука на тема „ Современи концепти на средно образоване – новата улога на 

наставникот и новите стратегии на поучување и учење “ 

• МОН и ЦЕС Академија, 01.12.2021 

-Едуино Вебинар „Превенција на осипување (drop-out prevention) на учениците 

во образовниот процес“ 

• БРО, Охрид 15.12.2021 

-Обука „Advanced technologies in the automotive sector“ 

• Костал Македонија, 16.02.2022 

-Онлајн модул за учење GIRLS GO CIRCULAR на тема „Борба против 

климатските промени по пат на циркуларна економија“ на Circular Learning 

Space for digitel skills 

-Џуниор Ачивмент Македонија, 27.05.2022 

-Онлајн модул за учење GIRLS GO CIRCULAR на тема „Циркуларна економија 

за паметни телефони и електрични уреди“ на Circular Learning Space for digitel 

skills 

-Џуниор Ачивмент Македонија, 28.07.2022 

-Онлајн модул за учење GIRLS GO CIRCULAR на тема „Роботика и циркуларна 

економија“ на Circular Learning Space for digitel skills 

-Џуниор Ачивмент Македонија, 28.07.2022 

-Онлајн модул за учење GIRLS GO CIRCULAR на тема „Електронски отпад и 

циркуларна економија “ на Circular Learning Space for digitel skills 

-Џуниор Ачивмент Македонија, 28.07.2022 

-Онлајн модул за учење GIRLS GO CIRCULAR на тема „Мода и циркуларна 

економија“ на Circular Learning Space for digitel skills 

-Џуниор Ачивмент Македонија, 15.08.2022 

-Обуки за координатор на ПИСА тестирање во училиштето (се уште го чекам 

сертификатот) 

-Обука за испитувачи“ онлајн обука во организација на Делегацијата на 
германското стопанство во РСМ  
-Обука од страна на Костал „Напредни технологии во автомобилскиот сектор“ . 
-„Учење преку работа“ во организација на ЦСОО 

-„Подготовка на интерните испити во државната матура“во орагнизација на 
ДИЦ 

-Обука за безбедност на Иновет платформа 

-Обука на професори за подготовка на испитен материјал ЦССО 
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-Работилница за програмирање и планирање на учење преку работа кај 

работодавач 16,17.08.2022 

-Како да се воведат целите за одржлив развој во наставата 04.11.2021 
-Обука за Учинички иницијативи од МЦГО и ЦСО 

Учество на Erasmus + KA2 Strategic Partnership project “DigitalVET” во Бергара, 
Шпанија од страна на проф: Љупчо Балески и Александра Настоска- Николоска 
 
 
 
 

АНАЛИЗА 
На  успехот и поведението на учениците во ОЕМУЦ,,Св.Наум Охридски,, 

Охрид за наставната  2021/2022година 
 

 
 Врз основа на годишната програма за работа на Центарот изготвена е 
анализа во која е опфатено следното: 
1.Реализација на наставната програма по струки и занимања 
2.Број на ученици по струки и занимања  
3.Успех на учениците по струки и години по оделни наставани содржини 
4.Успехот на ниво на Центарот    
5.Поведение и изостаноци на учениците 
 
I.РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО СТРУКИ И ЗАНИМАЊА 
 
Врз основа на искажувањата на предметните професори  на одржаните 
наставнички совети на паралелките на 23.05.2022г.и 10.06.2022 г.како и увидот 
во педагошката евиденција се заклучи дека планираната програма по 
наставните предмети и содржини е реализирана во целост. 
  
 II.БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ПО СТРУКИ И ЗАНИМАЊА 
 
 До крајот на учебната година во нашиот Центар учеа 761 ученици од кои 
415 ученици во електротехничката струка,157 ученици во машинската струка 98 
ученици во сообраќајната струка и 91 учениk во струката лични услуги-
козметичар техничар. 
 Од почетокот на учебната година до крајот на наставната година се 
испишале 9 ученици, 7 од машинска струка и 1сообраќајна струка и 1 ученик од 
електротехничка струка. 
 
1.ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА 
  
I година на IV степен стручна подготовка учеа 122 ученици 
II година на IV степен стручна подготовка учеа 113 ученици 
III година на IV степен стручна подготовка учеа 104 ученици 
IV година на IV степен стручна подготовка учеа 76 ученици 
 
МАШИНСКА СТРУКА 
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I година на IV степен стручна подготовка учеа 46 ученици 
II година на IV степен стручна подготовка учеа 40 ученици 
III година на IV степен стручна подготовка учеа 45 ученици 
IV година на IV степен стручна подготовка учеа 26 ученици 
 
СООБРАЌАЈНА СТУКА 
 
I година на IV степен стручна подготовка учеа 27 ученици 
II година на IV степен стручна подготовка учеа 23ученици 
III година на IV степен стручна подготовка учеа 26 ученици 
IV година на IV степен стручна подготовка учеа 22ученици 

 
ЛИЧНИ УСЛУГИ – КОЗМЕТИЧАР ТЕХНИЧАР 
 
I година на IV степен стручна подготовка учеа 15 ученици 
II година на IV степен стручна подготовка учеа 28 ученици 
III година на IV степен стручна подготовка учеа 24 ученици 
IV година на IV степен стручна подготовка учеа 24 ученици 
 
II.1.УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ НА НИВО НА ЦЕНТАРОТ 
 
 На ниво на Центарот годината ја завршија 751 ученици или 98,68% 
(2020/21-96,45%; 2019/20-98,86%; 2018/19-96,07% што е поголем од минатите 
учебни години . На ниво на Центарот одлични се 195 ученици или 25,62%, 
мн.добри се 215 ученици или 28,52 %, добри се 257 ученици или 33,77%, 
доволни се 83 или 10,90%. На поправен испит упатени се 4 ученици или 0,52 % 
од кои со една недоволна оцена се 3 ученици или 0,39 % со две недоволни 
оцени е  ученик или 0,13%. 
 5 ученици ја  повторија годината. 
 На испит на годината упатени се 2 ученици по сите предмети и 1 ученик 
по англиски јазик. 
 Средниот успех на ниво на Центарот изнесува 3,58 (2020/21-3,52; 
2019/20-3,35; 2018/19-3,47). 
 Најдобар успех на ниво на Центарот постигнале учениците од IV-5 клас 
со среден успех 4,65. 
 
УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО СТРУКИ 
2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА  

 
Од I до IV година електротехничка струка од вкупно 415 ученици завршиле 414 
ученици или 99,75%, од кои: 
Со одличен успех се 151 ученик 
Со мн. добар успех се 135ученици 
Со добар успех се 107 ученици 
Со доволен успех се 20 ученици 
 На  испит  на годината упатени се 2 ученици.( 1 по сите предмети и 1 по 
англиски јазик). 
Средниот успех на ниво на електротехничка струка изнесува 3,99 
 (2020/21-3,73; 2019/20-3,52; 2018/19-3,57) 
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Најдобри класови во електротехничката струка се: IV -5 -4,65, I 3 -4,43, IV-4, 
4,21   а најслаб II- 1-3,03 . 
 
МАШИНСКА СТРУКА 
 
Од I до IV година машинска струка завршиле 148 ученици од вкупно 157 или 
94,27% (2020/21-91,50; 2019/20-96,85%; 2018/19-91,52%) од кои : 
Со одличен успех  се 6 ученици 
Со мн. добар успех се 25 ученици 
Со добар успех се 74 ученици 
Со доволен успех се 43 ученици 
На поправен испит упатени се 4 ученици од кои: 

 
Со 1 недоволна оцена се 3 ученици 
Со 2 недоволни оцени е 1 ученик 
5 ученици ја повторија I година 
Средниот успех во машинската струка изнесува 2,97 (2020/21-2,94; 2019/20-
2,88%; 2018/19-2,95) 
Најдобар клас во машинската  струка е I-б  со среден успех 3,61 а најслаб II-а 
со среден успех 2,48. 
 
СООБРАЌАЈНА СТРУКА 
 
Од I до IV година сообраќајна струка завршиле 97 ученици од вкупно 98 или 
98,97% (2020/21-98,98; 2019/20-100%; 2018/19-95,91%) од кои: 
 
Со одличен успех се 27 ученик 
Со мн.добар успех се 34 ученици 
Со добар успех се 34 ученици 
Со доволен успех се 3 ученици 
1ученик е упатен на испит на година. 
Средниот успех во сообраќајната струка изнесува 3,74 (2020/21-3,68; 2019/20-
3,69; 2018/19-3,64) 
Најдобар клас во сообраќајната  струка е IV -с со среден успех 4,00 а најслаб  I- 
с  со среден успех 3,59. 
 
ЛИЧНИ УСЛУГИ 
 
Од I до IV година лични услуги завршиле 91 ученици од вкупно 91 или 100 % 
 ( 2020/21-95,28; 2019/20-98,96%; 2018/19-96,03%) од кои: 
Со одличен успех се 11 ученици 
Со мн.добар успех се 21 ученик 
Со добар успех се 42 ученици 
Со доволен успех се 17 ученици 
Средниот успех во лични услуги  изнесува 3,40  
Најдобар клас во лични услуги  е IV -к со среден успех 3,97 а најслаб I к-2,85  
клас со среден успех 2,75. 
 
II.1 АНАЛИЗА НА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ГОДИНИ 
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УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ НА НИВО НА I ГОДИНА  
 
На ниво на I година од вкупно 210 завршиле 204 ученици или 97,14 % од 
учениците (2020/21-94,78; 2019/20-100%; 2018/19-95,12%) од кои:  
Со одличен успех се 55 ученици 
Со мн. добар успех се 75 ученици 
Со добар успех се 61 ученик 
Со доволен успех се 13 ученици 
На поправен испит  е 1 ученик  
5 ученици е повторија годината. 
Средниот успех на ниво на I година изнесува 3,51 (2020/21-3,71; 2019/20-3,49; 
2018/19-3,57 ) 
 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА I ГОДИНА 
 
I година на IV степен на образование 
 Од вкупно 122 ученици завршиле сите 122 или 100% (2020/21-98,27; 
2019/20-100%; 2018/19-100% од учениците) 
Од нив: 
Со одличен успех се 50 ученици 
Со  мн.добар успех се 47  ученици 
Со добар успех се 22 ученик 
Со доволен успех  се3 ученици 
Средниот успех на ниво на I година изнесува 3,86 (2020/21-3,99; 2019/20-3,72; 
2018/19-3,75). 
 
МАШИНСКА СТРУКА I ГОДИНА 
 
I година на IV степен на образование 
 Од вкупно 46 ученици завршиле 40 или 86,96% (2020/21-90,52; 2019/20-
100%; 2018/19-87,5% ) 
 
Од нив: 
Со одличен успех  e1 учениk 
Со  мн.добар успех се 12 ученици 
Со добар успех се 21 ученик 
Со доволен успех се 6 ученици. 
На поправен испит е 1 учениk. 
5 ученици е повторија годината. 
Средниот успех на ниво на I година изнесува 3,03 (2020/21-2,91; 2019/20-3,26; 
2018/19-3,03 ). 
  
СООБРАЌАЈНА СТРУКА I ГОДИНА 
I година на IV степен на образование 
 Од вкупно 27 ученици завршиле 27 или 100% од учениците (2020/21-
100%; 2019/20-100%; 2018/19-88,46%)  
Од нив: 
Со одличен успех се 4 ученици 
Со  мн.добар успех се 12 ученици 
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Со добар успех се 11 ученици 
Со доволен успех нема 
Средниот успех на ниво на I година изнесува 3,59 (2020/21-3,75; 2019/20-3,9; 
2018/19-3,82 ). 
 
ЛИЧНИ УСЛУГИ –ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКА НЕГА И УБАВИНА I ГОДИНА 
I година на IV степен на образование 
Од вкупно 15  ученици завршиле 15 или 100% од учениците (2020/21-100%; 
2019/20-100%; 2018/19-96,29% ) 
Од нив: 
Со одличен успех  нема 
Со  мн.добар успех се 4 ученици 
Со добар успех се 7 ученици 
Со доволен успех се 4 ученици 
Средниот успех на ниво на I година изнесува 2,85 (2020/21-3,67; 2019/20-2,97; 
2018/19-3,32). 
 
II.2 АНАЛИЗА НА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ГОДИНИ 
УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ НА НИВО НА II ГОДИНА 
 
На ниво на II година завршиле 203 ученици од вкупно 204 или 99,50 % од  
ученици (2020/21-96,22; 2019/20-96,89%; 2018/19-94,90% од кои:  
Со одличен успех се 47 ученици 
Со Мн. добар успех се 60 ученици 
Со добар успех се 70 ученици 
Со доволен успех се 26 ученици 
На поправен испит упатени е 1 ученик 
-со 1 недоволна оцена е 1 ученик 
Средниот успех на ниво на II година изнесува 3,46 (2020/21-3,41; 2019/20-3,43; 
2018/19-3,37) 
 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА II ГОДИНА 
II година на IV степен на образование 
 Од вкупно 113 ученик завршиле 113 ученици или 100% (2020/21-96,33%; 
2019/20-100%; 2018/19-100%) 
Од нив: 
Со одличен успех се 35 ученици 
Со  мн.добар успех се 35 ученици 
Со добар успех се 35 ученици 
Со доволен успех се 8 ученици 
Средниот успех на ниво на II година изнесува 3,67 (2020/21-3,72; 2019/20-3,58; 
2018/19-3,39). 
МАШИНСКА СТРУКА  ГОДИНА 
II година на IV степен на образование 
 Од вкупно 40 ученици завршиле 39 ученици или 97,5% (2020/21-100%; 
2019/20-87,09%; 2018/19-84,84%) 
Од нив: 
Со одличен успех  се 3 ученици 
Со  мн.добар успех се 4 ученици 



ОЕМУЦ“Св.Наум Охридски“                                          Годишен извештај 2021/22 година 

 

  

                                                                                             34 

Со добар успех се 16 ученици 
Со доволен успех се 16 ученици 
На поправен испит упатен е 1 ученик 
Средниот успех на ниво на II година изнесува 2,81 (2020/21-2,94; 2019/20-2,7; 
2018/19-2,77). 
СООБРАЌАЈНА СТРУКА 
II година на IV степен на образование 
Од вкупно 23 ученици завршиле 23 ученици или 100% (2020/21-100%; 2019/20-
100%; 2018/19-96,29% 
Од нив: 
Со одличен успех се 5 ученици 
Со  мн.добар успех сe 8 ученици 
Со добар успех се 9 ученици 
Со доволен успех е 1 ученик 
Средниот успех на ниво на II година изнесува 3,6 (2020/21-4,06; 2019/20-4,06; 
2018/19-3,56 ) 
 
ЛИЧНИ УСЛУГИ –ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКА НЕГА И УБАВИНА 
II година на IV степен на образование 
 Од вкупно 28 ученици завршиле 28 ученици или 100% (2020/21-86,20%; 
2019/20-96,42; 2018/19-92,59) 
Од нив: 
Со одличен успех се 6 ученици 
Со  мн.добар успех се 6 ученици 
Со добар успех се 10 ученици 
Со доволен успех  се 6 ученици 
Средниот успех на ниво на II година изнесува 2,75 (2020/21-2,75; 2019/20-3,11; 
2018/19-3,74). 
II.3        УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ НА НИВО НА III ГОДИНА  
 
На ниво на III година од вкупно 199 завршиле 199 ученици  или 100 % од  
ученици (2020/21-96,83%; 2019/20-99,35; 2018/19-93,20% ) од кои:  
Со одличен успех се 46 ученици 
Со мн. добар успех се 46 ученици 
Со добар успех се 88 ученици 
Со доволен успех се 19 ученици 
Средниот успех на ниво на III година изнесува 3,51 (2020/21-3,55; 2019/20-
3,245; 2018/19-3,48% ). 
 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА III ГОДИНА 
III година на IV степен на образование 

 
Од вкупно 104 ученици завршиле 104 ученици 100% (2019/20-98,75%; 

2019/20-98,54;  2018/19-88,88%) 
Од нив: 
Со одличен успех се 30 ученици 
Со  мн.добар успех се 29 ученици 
Со добар успех се 38 ученици 
Со доволен успех се 6 ученици 
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Средниот успех на ниво на III година изнесува 3,64 (2020/21-3,79; 2019/20-3,25; 
2018/19-3,26). 
 
МАШИНСКА  СТРУКА III ГОДИНА 
III година на IV степен на образование 
Од вкупно 45 ученици завршиле 45 или 100% од  учениците  од кои: 
Со одличен успех се 2 ученици 
Со  мн.добар успех  се 7 ученици 
Со добар успех се 26 ученици 
Со доволен успех се 10 ученици 
Средниот успех на ниво на III година изнесува 2,97 (2020/21-2,95; 2019/20-2,86; 
2018/19-2,66) 
 
III ГОДИНА  СООБРАЌАЈНА СТРУКА 
III година на IV степен од 26 ученици завршиле  26 ученици или 100% 
Од нив: 
Со одличен успех се 9 ученици 
Со  мн.добар успех се 7 ученици 
Со добар успех се 10 ученици 
Со доволен успех  нема 
 
Средниот успех на ниво на III година изнесува 3,76 (2020/21-3,97; 2019/20-3,54; 
2018/19-3,55) 
 
ЛИЧНИ УСЛУГИ –ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКА НЕГА И УБАВИНАIII ГОДИНА 
III година на IV степен завршиле 24 ученици од 24 ученици или 96,15%. 
Од нив: 
Со одличен успех се 5 ученици 
Со  мн.добар успех се 3 ученици 
Со добар успех се 14 ученици 
Со доволен успех се 2 ученици 
Средниот успех на ниво на III година изнесува 3,42 (2020/21-3,05%; 2019/20-
3,59; 2018/19-3,5). 
 
II.4        УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ НА НИВО НА IV ГОДИНА  
 
На ниво на IV година од вкупно 148 завршиле 144 ученици или 97,97 % од 
ученици (2020/21-98,68%; 2019/20-98,88%; 2018/19-98,80%) од кои:  
Со одличен успех се 45 ученици 
Со мн. добар успех се 41 ученик 
Со добар успех се 38 ученици 
Со доволен успех се  20 ученици 
На поправен испит упатени се 2 ученици 
-со 1 недоволна оцена се 2 ученици 
На испит на годината беа 2 ученици кои ја завршија годината. 
Средниот успех на ниво на IV година изнесува 3,57 (2020/21-3,5; 2019/20-3,5; 
2018/19-3,70 ). 

 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА IV ГОДИНА  
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IV година на IV степен на образование 
Од вкупно 76 ученици завршиле 75 ученици 98,68% (2020/21-100%; 2019/20-
97,05%; 2018/19-100%) 
Од нив: 
Со одличен успех се 36 ученици 
Со  мн.добар успех се 24 ученици 
Со добар успех се 12 ученици 
Со доволен успех се 3 ученици 
На испит на година е упатен 1 ученик 
Средниот успех на ниво на IV година изнесува 3,99 (2020/21-3,44; 2019/20-3,54; 
2018/19-3,90). 

 
МАШИНСКА  СТРУКА  IV ГОДИНА 
IV година на IV степен на образование 
Од вкупно 26 ученици завршиле 24 ученици или 92,31%. 
Од нив: 
Со одличен успех нема 
Со  мн.добар успех се 2 ученици 
Со добар успех се 11  ученици 
Со доволен успех се 9 ученици 
На поправен испит упатени се 2 ученици 
-со 1 недоволна оцена  се 2 ученици 
 
Средниот успех на ниво на IV година изнесува 3,06 (2020/21-2,99; 2019/20-3,06; 
2018/19-3,37). 
 
IV ГОДИНА  СООБРАЌАЈНА СТРУКА 
 
Од вкупно 22 ученик завршиле 22 ученици или 100%. 
Од нив: 
 
Со одличен успех се 9 ученици 
Со  мн.добар успех се 7 ученици 
Со добар успех се 4 ученици 
Со доволен успех се 2 ученици. 
Средниот успех на ниво на IV година изнесува 4,00 (2020/21-3,38; 2019/20-3,29; 
2018/19-3,64). 
 
ЛИЧНИ УСЛУГИ – КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР IV ГОДИНА 
 
IV година завршиле  24 ученици  од вкупно 24 или 100% 
Од нив: 
Со одличен успех нема 
Со  мн.добар успех се 8ученици 
Со добар успех се 11 ученици 
Со доволен успех  5 ученици 
Средниот успех на ниво на IV година изнесува 3,97 (2020/21-3,89; 2019/20-3,69; 
2018/19-3,5). 
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ПРИКАЗ НА СРЕДНИОТ УСПЕХ ПО ГОДИНИ И СТРУКИ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА  
 
Iгодина на IV степен средниот успех изнесува 3,86 
II  година на IV степен средниот успех изнесува 3,67 
III  година на IV степен средниот успех изнесува 3,64 
IV година средниот успех изнесува 3,99 
Среден успех на електротехничка струка е 3,79. 
 
Класови со најдобар среден успех се IV-5  со среден успех 4,65, I 3 4,43, I4-4,3. 
Клас со најслаб среден успех е: I 2-  3,03, II1 – 3,03. 
 
МАШИНСКА СТРУКА  
I година на IV степен средниот успех изнесува 3,03 
II  година на IV степен средниот успех изнесува 2,81 
III  година на IV степен средниот успех изнесува 2,97 
IV година средниот успех изнесува 2,97 
Среден успех на машинска струка е 2,97. 
Клас со најдобар среден успех се I б-3,44 и IV б со среден успех 3,33 
Клас со најслаб среден успех е: II а со среден успех 2,48 
 
СООБРАЌАЈНА  СТРУКА  
 
I година на IV степен средниот успех изнесува 3,59 
II  година на IV степен средниот успех изнесува 3,66 
III  година на IV степен средниот успех изнесува 3,76 
IV година средниот успех изнесува 4,00 
 
Среден успех сообраќајна струка е 3,74. 
Клас со најдобар среден успех се IV- с со среден успех 4,00  
Клас со најслаб среден успех е: I- с со среден успех 3,59. 
 
 
ЛИЧНИ УСЛУГИ 
 
I година на IV степен средниот успех изнесува 2,85 
II  година на IV степен средниот успех изнесува 3,37 
III  година на IV степен средниот успех изнесува 3,42 
IV година средниот успех изнесува 3,97 
Средниот успех во лични услуги еизнесува 3,40. 
Клас со најдобар среден успех се IV к со среден успех 3,97 
Клас со најслаб среден успех е: I- к со среден успех 2,85. 
 
Средниот успех по сите предмети, струки и степен на образование се дадени 
во прилог на анализата. 

 
ПОВЕДЕНИЕ И ПЕДАГОШКИ МЕРКИ НА УЧЕНИЦИТЕ 
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 Од почетокот на учебната година до крајот на годината направени се 
вкупно 34916 изостаноци или 45,88 просек по ученик (2020/21-19,06; 
2019/20-45,06;2018/19-63,93 просек по ученик) од кои оправдани 30870 или 
40,56 просек по ученик (2020/21-15,15; 2019/20-40,00; 2018/19-56,98 просек по 
ученик) и 4046 неоправдани или 5,32 просек по ученик (2020/21-4,04; 
2019/20-5,06; 2018/19-6,94 просек по ученик). 
 Во однос на минатите две учебни години има значително зголемување 
на   изостанување , што е и очекувано со оглед на тоа што наставата се 
одвиваше online. 
 Во електротеничката струка направени се вкупно 19028 изостаноци или 
45,85 просек по ученик (2020/21-17,92; 2019/20-41,52; 2018/19-64,67 
изостаноци просек по ученик), од кои оправдани 16962 или 40,87 просек по 
ученик (2020/21-13,22; 2019/20-36,72; 2018/19-57,94 просек по ученик ) и 2066 
неоправдани или 4,97 просек по ученик (2020/21-4,96; 2019/20-4,79; 2018/19-
6,72просек по ученик). Во електротехничката струка има зголемување на 
оправданото  изостанување. 
Во машинската струка направени се вкупно 7887 изостаноци или 50,42 просек 
по ученик (2020/21-30,18; 2019/20-52,74; 2018/19-76,21 изостаноци просек по 
ученик), од кои оправдани 6700 или 42,68 просек по ученик (2020/21-25,67; 
2019/20-45,74; 2018/19-64,38 просек по ученик) и 1187 неоправдани или 7,56 
просек по ученик (2020/21-4,50; 2019/20-6,99; 2018/19-11,38).  

Во машинската струка има значително зголемување  на оправданото и 
неоправданото изостанување во спoредба со минатата учебна година, а 
намалување од претходните две учебни година 2019/20 и 2018/19 што е и 
очекувано заради online наставата, а намалување од претходните две 
учебни година 2019/20 и 2018/19. 
 
 Во сообраќајната струка направени се вкупно 3104 изостаноци или 
31,67 просек по ученик (2020/21-10,29; 2019/20-34,40; 2018/19-36,38 
изостаноци просек по ученик), од кои оправдани 2862 или 29,20 просек по 
ученик (2020/21-8,75; 2019/20-31,16; 2018/19-33,38; 2017/18-51,14 просек по 
ученик) и 242 неоправдани или 2,47 просек по ученик (2020/21-1,53; 2019/20-
3,24; 2018/19-3; 2017/18-7,53 просек по ученик. 
Во сообраќајната струка има значително зголемување  на оправданото и 
неоправданото изостанување во спoредба со минатата учебна година што 
е и очекувано заради online наставата, а намалување од претходните две 
учебни година 2019/20 и 2018/19. 

Во лични услуги  направени се вкупно 4897 изостаноци или 53,81 
просек по ученик (2020/21-15,11; 2019/20-56,61; 2018/19-74,52 просек по 
ученик) од кои оправдани 4346 или 47,76 просек по ученик (2020/21-12,78; 
2019/20-51,44; 2018/19-68,41) просек по ученик) и 551 неоправдани или 6,05 
просек по ученик (2020/21-2,42; 2019/20-5,17; 2018/19-6,10 просек по ученик). 
Во струката лични услуги има значително зголемување  на оправданото и 
неоправданото изостанување во спoредба со минатата учебна година што 
е и очекувано заради online наставата, а намалување од претходните две 
учебни година 2019/20 и 2018/19. 
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Оваа учебна година 2 ученици полагаа испит на годината по сите  
предмети ( 1 од електротехничка струка и 1од сообракајна струка) и 1 ученик по 
англиски јазик од III-3клас. 
 

Во однос на поведението на учениците 689 ученици се со примерно 
поведение, 41   ученик се со добро поведение, 31 ученик со незадоволително 
поведение. 
 Во  овој временски период изречени се следните педагошки мерки: 
Индивидуално доделени награди се на 3ученици од III 1 III3 I III 5 клас. 
- Писмена опомена од класен раководител на 94 ученици. 
- Писмена опомена од Наставнички совет на паралелката на 44 ученици. 
- Писмена опомена пред отстранување од Центарот на 30 ученици. 

Од психолошко-социолошката служба 
 
 
 

I ГОДИНА  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА   СТРУКА 
 

 
Крај на наставна 2021/2022 

 

Ре
д.б
р. 
 

ПРЕДМЕТИ Среден 
успех 

Бр.на 
нед.оц. 

Вкупно 
учениц

и 

1.  Македонски јазик и лит. 3,91 / 122 

2.  Англиски јазик 3,57 / -=- 

3.  Историја 4,27 /  

4.  Информатика 4,10 / -=- 

5.  Музичка култура 3,74 / 103 

6.  Ликовна уметност 4,63 / 103 

7.  Граѓанско образование 4,27 / 122 

8.  Спорт и спортски активности 4,14 / 122 

9.  Математика 3,40 / 122 

10.  Физика 3,79 / -=- 

11.  Електротехника 3,29 / -=- 

12.  Електротехнички материјали 4,25 / -=- 

13.  Техничка комуникација 4,246 / -=- 

14.  Современи технологии во 
економските сектори 

4,82 / 103 

15.  Основи на машинство 4,1 / 19 
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II ГОДИНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА 
Крај на наставна 2021/2022 

 

Ре
д.б
р. 

ПРЕДМЕТИ Среде
н 

успех 

Бр.на 
нед.о

ц. 

Вкупно 
учениц

и 

1. Македонски јазик и 
литература  

3,32 / 113 

2. Англиски јазик 3,79 / -=- 

3. Математика 2,98 / -=- 

4. Физика 3,72  -=- 

5. Историја  4,30 / 96 

6. Спорт и спортски 
активности 

4,33 / 113 

7. Електротехника 3,57 / II1,2,3,
4  

8. Електрични мерења 3,3  113 

9. Електрично осветление 2,68 / II1 19 

10. Електрични инсталации 3 / II1 19 

11. Електроника 3,414 / 113 

12. Технички софтверски 
алатки 

4,13 / II2 15 

13. Основи на 
телекомуникации 

3,60 /  II2 15 

14. Логички кола 4,33 / II 3,4,5 
79 

15. Основи на 
програмирање 

3,69 /  II 3,4,5 

16. Микрокомпјутери и 
нивно програмирање 

4,47 /  II3,4   

17. Хидраулика и 
пневматика 

3,18 / II 5 - 17 

18. Учење преку работа кај 
работодавач 

4,88 / II 5 - 17 
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III ГОДИНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА 
Крај на наставна 2021/2022 

 

Ред
.бр
ој 

ПРЕДМЕТИ Сред. 
успех 

Бр.на 
нед.оц. 

Вк. 
ученици 

1. Македонски јаз. и литера. 3,4 / 105 

2. Англиски јазик 3,19 / -=- 

3. Математика 3,05 / -=- 

4. Спорт и спортски 
активности 

4,59 / -=- 

5. Автоматика 3,33 / III 1,2,5-48 

6. Електрични мрежи и 
водови 

3,20 / III 1 16 

7. Електрични апарати и 
уреди 

3,0 / III 1 16 

8. Ел.машини и 
трансформатори 

2,64 / III 1  16 

9. Обновливи извори на 
енергија-изборен 

2,81 / III 1  16 

10. Учење преку работа кај 
работодавач 

4,49 / III 1,2,3,4,5 

11. Дигитална електроника 3,21 / III 2  14 

12. Дигитални 
телекомуникации 

4,21 / III 2  14 

13. Аудиотехника 2,86 / III 2  14 

14. Автомобилска електроника 
изборен модул 

3,07 / III 2  14 

15. Основи на дигитални 
системи 

3,54 / III 3,4,5 -77 

16. Објективно ориентирано 
програмирање 

3,88 / III 3,4 -57 

17. Системи за автоматско 
управување 

3,52 / III 3,4 -57 

18. Процесно управување 3,675 / III 3,4 -57 

19. Уредување на ВЕБ 
страници 

4,15 / III 3,4 -57 

20. Веб програмирање-
изб.модул 

4,59 / III 3,4 -57 

21 Мехатронички системи 4,00 / III 5  18 

22 Технологија на обработка 3,33 / III 5  18 
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IV ГОДИНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА 
            Крај на наставна 2021/2022год. 

 

Ред
. 

бро
ј 

ПРЕДМЕТИ Среден 
успех 

Број на 
недов.о

ц. 

Вкупно 
ученици 

1. Македонски јазик и 
литература 

3,77 / 76 

2. Англиски јазик 4,012 / -=- 

3. Математика 3,31 / -=- 

4. Бизнис 4,31 / 59 

5. Граѓанско образование 3,99 / -=- 

6. Автоматика 3,33 / IV1 -9 

7. Електрични машини и погони 3,22 / IV1 -9 

8. Ел.апарати  и                             
уреди 

2,78 / IV1 -9 

9. Ремонт на ел. машини 3,11 / IV1 -9 

10.  Практична нас. 4,22 / IV1 -9 

11 Автоматика  (изборен) 2,78 / IV1 -9 

12. Математика-изборен 2,56 / IV1 -9 

13. Електронски склопови и уреди 3,5 / IV2 -6 

14. Телекомуникациски склопови 
и уреди 

3,83 / IV2 -6 

15. Практична настава-
електроника 

3,83 / IV2 -6 

16. Електронски склопови и 
уреди-изборен 

3,5 / IV2 -6 

17. Практична настава-изборен 3,83 / IV2 -6 

18. Програмирање 4,08 / IV3,4 – 44 

19. Дигитални системи 3,81 / IV3,4 – 44 

20. Процесно управување 4,09 / IV3,4,5 –61 

21. Практична настава -   КТИА 4,49 / IV3,4 – 44 

22. Практична настава - изборен 4,27 / IV3,4- 44 

23. Програмирање-изборен 4,00 / IV3,4 - 444 

24 Мехатронички системи 4,76 / IV5 17 

25 Микропроцесори и 
микроконтролери 

4,53 / IV5 17 

26 Електрични возила-изборен 4,82 / IV5-17 

27 Учење преку работа кај 
работодавач 

5,00 / IV5-17 

28 Спорт и        спортски                         
активности 

4,64 / 76 
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I ГОДИНА МАШИНСКА СТРУКА 
Крај на наставна 2021/2022год. 

 

Ред
. 

бро
ј 

ПРЕДМЕТИ Сред. 
успех 

Број на 
нед. 

оцени 

Вкуп. ученици 

1. Македонски јазик и  
литература 

3,02 / 46 

2. Англиски јазик 2,38 5 -=- 

3. Историја 3,04 1 -=- 

4. Информатика 4,07 / -=- 

5. Музичка култура 2,99 3 30 

6. Ликовна уметност 3,98 2 30 

7. Граѓанско образование 3,13 1 46 

8. Спорт и спорт.активности 3,76 2 46 

9. Математика 2,33 5 46 

10. Физика 2,53 / 46 

11. Техничко цртање со 
нацртна геометрија и КАД 

3,07 1 -=- 

12. Технологија на обработка 3,22 / -=- 

13. Машински елеме.со 
механика 

2,79 / -=- 

14. Машинство и други сектори 2,84 5 30 

 
I ГОДИНА СООБРАЌАЈНА СТРУКА  

Крај на наставна 2021/2022год. 

Ред
.бр
ој 

ПРЕДМЕТИ Сред. 
успех 

Број на 
нед. 

Оцени 

Вкуп. 
ученици 

1. Македонски јазик и  
литература 

3,78 / 27 

2. Англиски јазик 2,78 / -=- 

3. Историја 3,78 / -=- 

4. Информатика 4,22 / -=- 

5. Музичка култура 3,64 / -=- 

6. Ликовна уметност 4,52 / -=- 

7. Граѓанско образование 3,56 / -=- 

8. Спорт и спорт.ски       
активности 

4,33 / -=- 

9. Математика 2,78  -=- 

10. Физика 2,67 / -=- 

11. Основи на сообраќајот и 
логистиката 

3,07 / -=- 

12. Превозни средства 4,04 / -=- 

13. Сообраќајна 
инфраструктура 

3,26 / -=- 

14. Тех.цртање со КАД 3,81 / -=- 
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I  ГОДИНА  ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКА НЕГА И УБАВИНА 
Крај на наставна 2021/22 

Ред
.бр
ој 

ПРЕДМЕТИ Сред. 
успех 

Број на 
нед. 

Оцени 

Вкуп. 
ученици 

1. Македонски јазик и  
литература 

2,73 / 15 

2. Англиски јазик 2,40 / -=- 

3. Информатика 2,87 / -=- 

4. Историја 2,87 / -=- 

5. Спорт и спортски активност. 2,80 / -=- 

6. Музичка култура 2,67 / -=- 

7. Ликовна уметност 4,87 / -=- 

8. Математика 2,27 / -=- 

9. Граѓанско образование 3,00 / -=- 

10. Хемија 2,47 / -=- 

11. Биологија 2,53 / -=- 

12. Лични услуги и други 
сектори на квалификација 

2,53 / -=- 

13. Материјали во козметиката 3,27 / -=- 

14. Козметика 2,67 / -=- 
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II  ГОДИНА МАШИНСКА СТРУКА 
  

Крај на наставна 2021/2022год. 
 

Ред
.бр
ој 

ПРЕДМЕТИ Сред. 
Успех 

Број  на 
нед. 

Оцени 

Вкупно 
учен. 

1. Македонски јаз.и литератур 2,45 1 47 

2. Англиски јазик 2,7 / -=- 

3. Математика 2,325 / -=- 

4. Физика 2,68 / -=- 

5. Техничко цртање со КАД 3,01 / -=- 

6. Историја  2,285 / 36 

7. Технологија на обработка 2,37 / 36 

9. Машински елементи со мех. 2,65 / 36 

11. Електротехника и 
електроника 

2,65 / 29 

12. Технологија на обработка 
со деформација 

2,89  21 

13. Електротехника 2,42 / 17(II-а) 

14. Компјутерско моделирање и 
конструирање 

3,16 / 11(II-б) 

15. Термодинамика 2,33 / 25(II-а) 

16. Спорт и спортски 
активности 

  47 

17. Мотоеи со внатрешно 
согорување 

2,85 / 17(II-а) 

18. Технологија на преработка 
на пластични маси 

4,0 / 11(II-б) 

19. Хидраулика и пневматика 3,5 / 11(II-б) 

20. Учење на работа кај 
работодавач 

4,4 / 11(II-б) 

21. Термодинамика ТКУ 2,5 / 11(II-б) 
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II  ГОДИНА СООБРАЌАЈНА СТРУКА  
Крај на наставна 2021/22 

Ред
.бр
ој 

ПРЕДМЕТИ Сред. 
Успех 

Број на 
нед. 

Оцени 

Вкуп. 
Ученици 

1. Македонски јазик и  
литература 

3,04 / 23 

2. Англиски јазик 3,46 / -=- 

3. Спорт и спортски 
активности 

4,38 / -=- 

4. Историја 4,0 / -=- 

5. Математика 2,88 / -=- 

6. Физика 2,92 / -=- 

7. Логистика во транспортот 4,12 / -=- 

8. Техологија на ракување  со 
товарот 

3,62 / -=- 

9. Експлотација на патни 
возила 

4,12 / -=- 

10. Организација на 
работењето 

3,33 / -=- 

11. Технологија на складирање 
на товарор 

3,58 / -=- 

12. Патишта и улици 3,82 / -=- 

     

 
II  ГОДИНА ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКА НЕГА И 

УБАВИНА 
Крај на наставна 2021/2022год. 

 

Ред
.бр
ој 

ПРЕДМЕТИ Сред. 
Успех 

Број на 
нед. 

Оцени 

Вкуп. 
ученици 

1. Македонски јазик и  
литература 

2,79 / 28 

2. Англиски јазик 2,89 / -=- 

3. Информатика 3,32 / -=- 

4. Историја  3,32 / -=- 

5. Спорт и спортски активност. 4,14 / -=- 

6. Математика 2,39 / -=- 

7. Физика 2,96 / -=- 

8. Хемија 2,93 / -=- 

9. Естетика 3,71 / -=- 

10. Иновации и 
претприемништво 

4,32 / -=- 

11. Шминкање 4,04 / -=- 

12. Третмани во нега на раце и 
нозе  

3,14 / -=- 

13. Козметологија 3,86 / -=- 
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III ГОДИНА НА МАШИНСКА СТРУКА  
Крај на наставна 2021/2022год. 

 

Ред. 
број 

ПРЕДМЕТИ Сред. 
Успех 

Број  на 
нед. 

Оцени 

Вкупно 
учен. 

1. Македонски јаз.и литератур 2,09 / 45 

2. Англиски јазик 2,71 / -=- 

3. Математика 2,55 / -=- 

4. Спорт и спортски 
активности 

3,28 5 -=- 

5. Хидраулика и пневматика 2,52 / 34 

6. Мотори со внатрешно 
согорување 

2,69 / 16(III-а Мт за 
МВ) 

7. Моторни возила 3,12 / 16(III-а) 

8. Испитување и дијагностика 
на возилата 

2,88 / 16(III-а) 

.9. Електроника 2,31 / 16(III-а) 

10. Уреди и опрема кај моторни 
возила 

2,44 / 16(III-а) 

11. Учење преку работа кај 
работодавач 

3,71 / 45 

12 Технологија на обработка 
на метали со режење 

2,88 / 8 

13. Технологија на заварување 2,75 /             8 

14. Компјутерско управување 3,2 / 10 

15. Програмирање на 
компјутерско управувани 
машини 

4,2 / 8МТ(III-а) 

16. Обновливи извори на 
енергија 

2,9 / 8 МТ(III-а) 

17. Индустриска роботика 3,4 / 10ТКУ (III-б) 

18. Мерење во автоматиката 3,2 / ТКУ (III-б) 

19. Автоматско управување и 
програмирање 

3,18 / 11-ТПМ 

20. Термодинамика 2,91 / -=- 

21 Неконвенцонални методи 
на обработка 

3,55 / -=- 

22. Програмирање на 
компјутерски управувани 
машини 

4,2 / -=- 
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III ГОДИНА СООБРАЌАЈНА СТРУКА 
Крај на наставна 2021/2022год.  

 

Ред. 
број 

ПРЕДМЕТИ Сред. 
Успех 

Број  на 
нед. 

Оцени 

Вкупно 
учен. 

1. Македонски јаз.и литератур 3,19 / 26 

2. Англиски јазик 3,35 / -=- 

3. Математика 2,77 / -=- 

4. Спорт и спортски 
активности 

4,62 / -=- 

5. Урбанизам 3,65 / -=- 

6. Безбедност и регулација во 
патниот сообраќај 

4,04 / -=- 

7. Експлоатација на патни 
возила 

3,88 / -=- 

8. Автобази и автостаници 3,58 / -=- 

9. Организација на патниот 
сообраќај 

4,54 / -=- 

10. Организација на 
работењето 

4,54 / -=- 

11. Безбедност и регулација во 
патниот сообраќај- изборен 

4,04 / -=- 

12. Учење преку работа кај 
работодавач 

4,38 / -=- 
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III ГОДИНА Техничар за Козметичка нега и убавина 

Крај на наставна 2021/22 
 

Ред. 
број 

ПРЕДМЕТИ Сред. 
Успех 

Број  на 
нед. 

Оцени 

Вкупно 
учен. 

1. Македонски јаз.и литератур 3,00 / 24 

2. Англиски јазик 3,08 / -=- 

3. Спорт и спортски 
активности 

3,92 / -=- 

4. Физика 3,21 / -=- 

5. Козметологија 3,25 / -=- 

6. Дерматологија 2,88 / -=- 

7. Третмани во нега на лице и 
тело 

4,00 / -=- 

8. Анатомија и физиологија 2,92 / -=- 

9. Биокозметика  3,50 / -=- 

10. Трајна шминка 3,54 / -=- 

11. Третмани во нега на раце и 
нозе 

4,00 / -=- 

12. Учење преку работа кај 
работодавач 

3,67 / -=- 
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IV ГОДИНА МАШИНСКА СТРУКА 
Крај на наставна 2021/2022год. 

 

Ред.  
Бро

ј 

ПРЕДМЕТИ Среден 
успех на 

IV 

Број на 
негативни 

оцени 

Вкупно 
ученици 

1. Македонски јазик и 
литература                                        

2,24 / 36 

2. Англиски јазик                                           2,47 / -=- 

3. Бизнис                                    4,03 / -=- 

4. Граѓанско образование 2,57 / -=- 

5. Математика 2,79 2 -=- 

6. Спорт и спортски активности 3,57 / -=- 

7. Технологија на моторни 
возила АТМ 

3,5 / IV а-12 

8. Електротехника 2,3 / -=- 

9. Програмирање на 
компјутерско управувани 
машини-изборен 

3,5 / IV-б 10 

10. Контролна технологија 2,5 / IV-a 12 

11. Практична настава ATM 3,0 / -=- 

12. Eлектротехника - изборен 2,1 / IV a-12 

13. Технологија на моторни 
возила-изборен 

3,5 / -=- 

14. Технологија на обработка 2,75 / 4 IVб 

15. Автоматско управување и 
програмирање 

2,75 / -=- 

16. Возила и механизација 4,0 / -=- 

17. Одржување и монтажа 3,75 / -=- 

18. Машини и опрема 3,75 / -=- 

19. Практична настава MT 4,71 / -=- 

20. Возила и механизација-
изборен 

3,0 / -=- 

21. Практична наставa 4,71 / -=- 

22. Програмирање на 
компјутерскји управувани 
машини 

3,1 / 10-IVб 

23. Компјутерско управување 3,3 / -=- 

24. Проектирање на 
произв.технолошки системи 

3,0 / -=- 

25. Практична настава ТКУ 4,71 / -=- 
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IV ГОДИНА СООБРАЌАЈНА СТРУКА  
Крај на наставна 2021/2022год. 

Ред.  
Бро

ј 

ПРЕДМЕТИ Среден 
успех на 

IV 

Број на 
негативни 

оцени 

Вкупно ученици 

1. Македонски јазик и 
литература                                        

3,68 / 22 

2. Англиски јазик                                           3,82 / -=- 

3. Бизнис                                    4,28 / -=- 

4. Математика 3,36 / -=- 

5. Безбедност и регулирање на 
патен сообраќај 

4,00 / -=- 

6. Автобази и автостаници 3,68 / -=- 

7. Организација на патен 
сообраќај 

3,95 / -=- 

8. Психологија и култура во 
сообраќајот 

3,77 / -=- 

9. Практична настава 4,27 / -=- 

10. Безбедност и регулирање во 
сообраќајот-изборен 

4,0 / -=- 

11. Организација на патниот 
сообраќај - изборен 

3,73 / -=- 

12. Спорт и спортски активности 3,73 / -=- 

13. Граѓанско образование 3,95 / -=- 

 
 

IV ГОДИНА КОЗМЕТИЧКИ  ТЕХНИЧАР  
 

Ред.  
Бро

ј 

ПРЕДМЕТИ Среден 
успех на 

IV 

Број на 
негативни 

оцени 

Вкупно 
ученици 

1. Македонски јазик и 
литература                                        

3, 67 / 24 

2. Англиски јазик                                           3,42 / -=- 

3. Бизнис                                    4,46 / -=- 

4. Граѓанско образование 3,46 / -=- 

5. Спорт и спортски активности 4,58 / -=- 

6. Козметологија 3,83 / -=- 

7. Применета козметика 3,79 / -=- 

8. Практична настава 4,66 / -=- 

9. Применета козметика-
изборен 

3,5 / -=- 

10. Практична настава-изборен 4,29 / -=- 
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