
Добро вечер на сите, пред сè сакам да ви честитам и по тој повод 

ве замолувам за еден громогласен аплауз за сите вас.  

 

Го поздравувам секретарот на општина Охрид Александар 

Китески , директорите и претставниците на компаниите партнери 

на нашето училиште, колеги професори, родители, драги гости. 

Почитувани матуранти, 

Денеска, на овој за мене многу значаен и посебен ден сум 

особено среќен и горд на вашиот успех како и за тоа дека за време 

на вашето професионално усовршување во изминатиот 

четиригодишен период се стекнавте со вештини, компетенции и 

знаења кои ќе најдат практична примена во иднина. 

Во овие четири години што поминаа, - дур да трепнете -, се 

соочивте со нови предизвици, тешкотии, но истовремено 

доживеавте моменти кои верувам дека засекогаш ќе ви останат во 

сеќавањето. Училиштето ви беше втор дом во кој го пронајдовте 

другарството, научивте што значи вистинското пријателство, заедно 

се радувавте, заедно тагувавте, растевте, созревавте... За цело ова 

време, ние бевме со вас и до вас и постојано будно ве следевме, ве 

насочувавме, ве советувавме, ве поддржувавме, ви го 

пренесувавме нашето знаење за да ве исправиме на еден прав пат, 

пат по кој гордо ќе чекорите во иднината. Затоа сакам да им се 

заблагодарам на  професорите и целиот училиштен тим, кои ве 

водеа низ годините и несебично ви го пренесоа нивното знаење и 

ве изградија како личности, достојни да го претставувате 

училиштето и нашиот најубав град - Охрид. 

  



 За сите вас почнува нова фаза од животот и влез во нова етапа 

на живеењето. Отсега сте свои личности кои сами ќе си го 

трасираат животниот пат. Пред вас е иднината, пред вас се 

можностите, па мудро и паметно искористете ги сите шанси, 

докажете се во вашата струка и станете самостојни личности. Вие 

сте иднината на Охрид, вие сте слика на ЕМУЦ, вие сте моторна 

сила, работоспособни и полни со знаење и уверен сум дека ќе се 

снајдете најдобро во животот. Сега сте на најголемата раскрсница 

од вашиот животен пат. Изберете го оној пат каде што ве води 

срцето и со љубов да го изодете тој пат. 

Особено ми претставува чест и задоволство да ја поздравам и 

претставам првата генерација матуранти во Центарот, а и во 

државата од профилот Техничар за индустриска мехатроника. 

Поголем дел од вас успеавте да го положите стручниот испит 

изготвен по германски стандарди што ми причинува посебно 

задоволство и примете мои искрени честитки за постигнатиот 

успех. 

Сè што е убаво кратко трае, па еве дојде денот кога треба да 

се поздравиме, но ова не е крај, туку со ова отворате ново поглавје 

во вашите животи и посакувам да бидете успешни како и досега. 

Сакам да знаете дека вашиот втор дом во кој пораснавте е на 

истото место и неговите врати ќе бидат отворени за сите вас. 

За крај, дозволете ми уште еднаш во свое лично име и во име 

на целиот колектив да ви го честитам матурирањето и да ви 

посакам успех на секое поле.  

 


