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Me Konkursin për regjistrimin  e  nxënësve në arsimin e mesëm në vitin shkollor 

2020/2021 është përcaktuar mundësia për regjistrimin e nxënësve sipas planeve dhe 
programeve mësimore për: gjimnaz, arsim profesional, arsim i mesëm i arteve dhe arsim i 
mesëm për nxënës me nevoja të veçanta arsimore. 

Në pajtim me nenin 42 të Ligjit për arsim të mesëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 
67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 
156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 dhe  64/108),  Ligjit për 
arsim profesional dhe trajnim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 71/2006, 
117/2008, 148/2009, 17/2011, 24/2013; 137/2013, 41/2014, 55/2016 dhe 64/2018  
dhe („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 275/2019 ),Ligjin për 
akademinë e sportit („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 115/2014, 129/2015, 
146/2015, 30/2016 dhe 142/2016 dhe 64/2018 ) dhe Ligjin për Gjimnazin Matematikë – 
Informatikë regjistrimi i nxënësve në shkollat e mesme publike realizohet në bazë të  Konkursit 
të cilin e shpall  Ministria e Arsimit dhe Shkencës në mjetet e informimit  publik me propozim të 
themeluesit. 

Me Konkursin për regjistrimin  e  nxënësve në arsimin e mesëm në vitin shkollor 
2020/2021 është përcaktuar mundësia për regjistrimin e nxënësve sipas planeve dhe 
programeve mësimore për: gjimnaz, ( drejtimi matematiko - natyrore - (kombinimi A), drejtimi  
matematiko - natyrore - (kombinimi B), drejtimi shoqëroro - humanitar ( kombinimi A),  drejtimi 
shoqëroro - humanitar ( kombinimi B), drejtimi  gjuhësor - artistik (kombinimi A), drejtimi 
gjuhësor - artistik (kombinimi B),  arsim profesional (arsim teknik  në  kohëzgjatje prej  katër vite, 
arsim profesional – tre vite dhe aftësim profesional në kohëzgjatje prej dy vite), arsim i mesëm i 
arteve dhe arsim i mesëm për nxënës me nevoja të veçanta arsimore dhe Gjimnaz –Gjimnazi 
Matematikë – Informatikë.   

  
 

 
 
 

 

K O N K U R S 
për regjistrimin e nxënësve  

në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2020/2021  
në Republikën e Maqedonisë së Veriut  

 
 

 
 
 
 
 
 

I . NUMRI I NXËNËSVE  
 
 

Në shkollat e mesme publike në Republikën e Maqedonisë për vitin shkollor 
2020/2021, sipas planeve dhe programeve mësimore të caktuara do të regjistrohen 
numri i nxënësve, në vazhdim: 



 
 
BEROVË 
 
 

1. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ACO RUSKOVSKI” 
 

 

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

            Gjimnaz -  136 nxënës, 4 paralele, 60 pikë minimum 
 

Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 68 nxënës, 2 paralele 
 

-  teknik për përpunimin e veshjes  
- konfekcioner  

maq  34 nx.    1 par.  par.4v     
maq  34 nx.    1 par.  par.3v           

minimum 45 pikë 
minimum 30 pikë 
 

1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë  
 

      

 

Drejtimi hotelieri dhe turizëm     68 nxënës, 2 paralele 

- teknik i hotelierise dhe turizmit/ teknik i 
hotelierisë  
- kamarier  
 

maq 
 
maq 

34nx. 
   
34nx. 

1 par. 
   
1 par. 

pr 4 v. 
 
pr 3 v. 

 
 

  minimum 45 pikë 
   
  minimum 30 pikë 

Drejtimi - pylltari - përpunues i drurit - 34 nxënës , 1 paralele  
 

 
-  teknik për mobilje dhe enterieri        maq 

 
34 nx. 1 par. 4 v. minimum 45 pikë 

 
 
 
MANASTIR 
 

 
 

2.  SHKOLLA E MESME KOMUNALE – GJIMNAZI “JOSIP BROZ TITO” 

Në vitin e parë do të regjistrohen 204  nxënës në 6 paralele me mësim në 
gjuhën maqedonase, sipas planeve  dhe programeve mësimor : 

 

Gjimnaz  - 204 nxënës, 6 paralele, 60 pikë minimum 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. SHKOLLA E MESME TEKNIKE KOMUNALE “GJORGJI NAUMOV” 



 
 
 

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

 
Drejtimi   makineri  - 170 nxënës, 5 paralele 
 

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

minimum 45 pikë 
    

- teknik mekanik për automjete 
motorike 

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

- përpunues i metalit/ automekanik 
 
- instalues i tubacioneve të ujësjellësit  

maq 
 

maq 

    34nx. 
 
    34nx. 

1 par. 
 

1 par.  
 

   pr.3 v.  
 

   pr.3 v.   

minimum 30 pikë      
 
         minimum 30 pikë      

      

 

Drejtimi  elektroteknikë - 195 nxënës,  6 paralele  

- elektroteknikë për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë  

maq 102 nx. 3 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë        

- elektroteknikë për elektronikë dhe 
telekomunikacion 
 

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

- elektroteknikë/ energjetikë                              maq    34 nx.   1 par.    pr. 4 v           minimum 45pikë    
- teknik për mekatronikë industriale maq 

 
 

25  nx. 
 

     

1 par. 
 

  

pr.4 v. 
 

    

         minimum 55 pikë              
 
 

 
 
 
4. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “TAKI DASKALLO” 

Në vitin e parë do të regjistrohen 646 nxënës në 19 paralele (578 nxënës në 
17 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim 
në gjuhën shqipe) sipas planeve  dhe programeve mësimore për: 
 
 

Gjimnaz  - 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë 
 maq 204 nx. 6 par.   
 shq 34 nx. 1 par. .  

 

 Drejtimi  gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 68 nxënës, 2 paralele  
 - teknik i gjeologjisë dhe minierave  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë    

            

- drejtues i makinave të minierave  
  
 

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

 
 

Drejtimi  ndërtimtari dhe gjeodezi - 68 nxënës, 2 paralele 

-  teknik i ndërtimtarisë / teknik 
arkitektonik  

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



-  teknik i gjeodezisë  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë    
 

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

      

           Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 68 nxënës, 2 paralele 
-  teknik për dizajnimin e  veshjes / 
teknik për përpunimin e veshjes  
- konfeksioner                                            
 

maq 
 

maq        

34 nx. 
 

     34nx. 

1 par. 
  

1 par. 

pr. 4 v. 
 

   pr.3 v. 

minimum 45 pikë 
 

         minimum 30 pikë 

 
 

Drejtimi   grafikë - 68 nxënës,  2 paralele 
-redaktor i grafikës –dizajner/ teknik i 
grafikës  

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

- shtypës/përpunues i aplikacioneve 
vizuele 
  
 

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

       Drejtimi  hotelieri dhe turizëm - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik i hotelierisë dhe turizmit  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

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

 
5. SHKOLLA E MESME EKONOMIKE KOMUNALE “JANE SANDANSKI” 

 

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

Drejtimi ekonomi-juridik dhe tregëti  - 170 nxënës, 5 paralele  
- teknik i ekonomisë  maq 136 nx. 4 par. pr. 4 v.  minimum 60 pikë    
- asistent administrator afarist  maq   34 nx  1 par pr. 3 v. minimum 30 pikë 

 
 

 

6. SHKOLLA E MESME BUJQËSORE KOMUNALE “KUZMAN SHAPKAREV” 
 

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

Drejtimi   bujqësi dhe veterineri - 170 nxënës, 5 paralele 
- agro teknik   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.    minimum 40 pikë  
- teknik për agromenaxhim maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.    minimum 40 pikë    
- teknik për fitomedicinë    maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.    minimum 45 pikë 
- teknik për mjekësi veterinere  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.    minimum 45 pikë  
- fermer / blegtor - bletar  maq 34 nx. 1 par.   pr. 3 v.   minimum 30 pikë 

 
 
 

7. SHKOLLA E MESME MEDICINALE KOMUNALE “D-r JOVAN KALLAUZI” 
 



Në vitin e parë do të regjistrohen 306 nxënës në 9 paralele (272 nxënës në 8  
paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në 
gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore: 

  

Drejtimi   shëndetësi - 272 nxënës, 8 paralele 
- motër medicinale   maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v    minimum 70 pikë  
- motër medicinale   shq 34 nx. 1 par.    pr. 4 v    minimum 70 pikë  
- teknik  i farmacisë  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v    minimum 70 pikë  
- teknik i dhëmbëve  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v    minimum 70 pikë  
- teknik i fizioterapisë 
- motër medicinal  / gjinekologji- 
akusheri   

maq 
maq 

    34 nx.  
    34 nx. 

1par. 
1 par 

pr.4 v 
  pr. 4 v. 

  minimum 70 pikë 
minimum 70 pikë 

 

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

 
 

 
8. SHKOLLA SHTETËRORE E MUZIKËS MANASTIR  
 

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

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

    

 
BOGDANC 
 
 

9. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “BOGDANC” 
 

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

 

Gjimnaz  - 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë  
      

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

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

 

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

 

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

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



VALLANDOVË 
 

10. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “GOCE DELLÇEV” 
 

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

 

           Gjimnaz - 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë 
 

Drejtimi   bujqësi  dhe veterineri - 102 nxënës, 3 paralele   
- teknik për fitomedicinë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë   
- teknik agrar  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 40 pikë  
- kopshtar- luleshitës  / fermer  
 

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

 
 
 
 
 

VELES 
 

11. SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “KOÇO RACIN” 
 

Në vitin e parë do të regjistrohen 204 nxënës në 6 paralele (170 nxënës në 5 
paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në 
gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 

Gjimnaz - 204 nxënës, 6 paralele, minimum 60 pikë 
  maq 170 nx. 5 par.   
 shq. 34 nx. 1 par.   

 
 

12. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “JOVÇE TESLLIÇKOV” 
 

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

Drejtimi ekonomi-juridik dhe i tregëti  - 170 nxënës, 5  paralele  
- teknik i ekonomisë  maq   68 nx. 2 par. pr. 4 v  minimum 60 pikë  
- administrator biznesi maq   34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 60 pikë  
- teknik i drejtësisë maq   34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 60 pikë  

 
- shitës - referent për shitje  
 

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

 

 
 

13. SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KOMUNALE “KOLE 
NEDELLKOVSKI” 

 

Në vitin e parë do të regjistrohen 399 nxënës në 12 paralele (331 nxënës në 10 
paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim 
në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 

Drejtimi makineri  – 161 nxënës, 5 paralele 
  



- teknik i makinerisë/ /teknik 
mekineri –energjetikë 

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

- teknik i makinerisë   shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
- teknik për menaxhim kompjuterik/ 
teknik i makinerisë për automjete 
motorike   

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

- teknik për makineri prodhuese    maq 25 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 55 pikë  

- automekanik/ saldator  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  

 
 

 
 

 

Drejtimi  elektroteknikë  - 170 nxënës, 5 paralele  
- elektroteknikë për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë  

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

- elektroteknikë për elektronikë dhe 
telekomunikacion 

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

- elektroteknikë për elektronikë dhe 
telekomunikacion  

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

- elektroteknikë/ energjetikë  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v  minimum 45 pikë  
 

 
 

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

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

 

Drejtimi   hotelieri  dhe turizëm - 34 nxënës, 1 paralele 
  

- kuzhinier / kamerier maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  и 

 
14.SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KOMUNALE “DIMITRIJA ÇUPOVSKI” 
 

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

 
 

Drejtimi kimi-teknologji - 102 nxënës, 3  
- teknik për mbrojten e ambientit 
jetësor  

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

- teknik ushqimor  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v      minimum 45 pikë  
- përpunues i mishit  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v      minimum 30 pikë  

 

Drejtimi  -  shëndetësi - 102 nxënës, 3 paralele 
  

- motër medicinale  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 70 pikë  
- teknik i farmacisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 70 pikë  
- teknik medicinal  - përkujdesës maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  

 

 
 
Shërbime personale - 34 nxënës, 1 paralele 
 



- teknink për kujdesin e kozmetikës 
dhe bukurisë   

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

 
 

 

 

 

VINICË 

                        15. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “VANÇO PRKE”  
 

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

  
 

      Gjimnaz  - 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë 
    

                 Drejtimi  tekstil dhe   lëkurë - 68 nxënës, 2 paralele  
-  teknik për përpunimin e veshjes / 
teknik për modelimin e veshjes                    

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

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

     Drejtimi komunikacion - 68 nxënës, 2 paralele  
-  teknik për komunikacion rrugor maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 55 pikë  

  - teknik për transport dhe shpedicion               maq        34 nx.      1 par. pr. 4 v minimum 60 pikë 

 
 Drejtimi  makineri - 68 nxënës, 2 paralele 

- teknik i makinerisë   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
- teknik i makinerisë dhe automjeteve 
motorike   

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

 

 
VRAPÇISHTË 
 

16. SHKOLLA E MESME KOMUNALE  “NEGOTINO"  
 

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

 

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

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

 

GJEVGJELI 
  
 

17. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “JOSIF JOSIFOVSKI” 
 

Në vitin e parë do të regjistrohen 374  nxënës në 11 paralele me mësim në 
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore: 
 
  

Gjimnaz  – 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë 
  



Drejtimi hotelieri dhe turizëm - 102 nxënës, 3 paralele 
- teknik i hotelierisë dhe turizmit maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- kamarier                    maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- kuzhinjer                   maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

  

Drejtimi  makineri - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik mekanik për automjete 
motorike 

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

- automekanik / saldator maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
 

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

 
 

 
GOSTIVAR 
  
 

18. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “GOSTIVAR” 
 

 

Në vitin e parë do të regjistrohen 476 nxënës në 14 paralele (68 nxënës në 2 
paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 306 nxënës në 9 paralele me mësim në 
gjuhën shqipe dhe 102 nxënës në 3 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve 
dhe programeve mësimore për: 

  

Gjimnaz  - 476 nxënës, 14 paralele, minimum 60 pikë 
 maq 68 nx. 2 par.   
 shq 306 nx. 9 par.   
 tur 102 nx. 3 par.   

 

 

19. SHKOLLA E MESME KOMUNALE MEDICINALE “GOSTIVAR” 
 

Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele (68 nxënës në 2 
paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 136 nxënës në 4 paralele me mësim në 
gjuhën shqipe dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve 
dhe programeve mësimore për: 
 

Drejtimi  shëndetësi - 272 nxënës, 8 paralele 
- motër medicinale maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v  minimum 70 pikë  
- motër medicinale  shq 102 nx.     3 par. pr. 4 v  minimum 70 pikë  
- motër medicinale  tur 68 nx. 2 par. pr. 4 v       minimum 70 pikë  
- teknik i dhëmbëve shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v       minimum 70 pikë  

 
 

 
20. SHKOLLA E MESME TEKNIKE KOMUNALE “GOSTIVAR” 
 
Në vitin e parë do të regjistrohen 748 nxënës në 22 paralele (272 nxënës në 

8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase,  340 nxënës në 10  paralele me mësim 
në gjuhën shqipe dhe 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas 
planeve dhe programeve mësimore: 



 

Drejtimi  makineri - 170 nxënës, 5  paralele  
- teknik i makinerisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
- teknik i makinerisë   shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë 
      
- automekanik  shq 34 nx.  1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  
-saldator  maq 34 nx.  1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  
-saldator  shq 34 nx.  1 par. pr. 3 v  minimum 30 pikë  

 

 
Drejtimi  elektroteknikë - 374 nxënës, 11 paralele  

 
 
 
Drejtimi   kimi - teknologji – 34 nxënës,  1 paralele 

- teknik i  kimisë 
laboratorike/teknik i  
ushqimit    

shq 34 nx.  1 
par. 

pr. 4 v. minimum 45 pikë 

 

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

 

Drejtimi  ndërtimtari dhe gjeodezi - 68 nxënës, 2 paralele  
- teknik i arkitekturës maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
 shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

 

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

   - teknik i arkitekturës shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
 

Shërbime personale - 102 nxënës, 3 paralele 
- teknik për kujdesin e kozmetikës 
dhe bukurisë 

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

- teknik për kujdesin e  kozmetikës 
dhe bukurisë 

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

- teknik për kujdesin e kozmetikës 
dhe bukurisë 

tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

 
 

 
 

21. SHKOLLA E MESME EKONOMIKE KOMUNALE “GOSTIVAR” 

-  elektroteknik i energjetikës maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
-  elektroteknik i energjetikës  shq   34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
-  elektroteknik i energjetikës  tur  34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 45 pikë  
  
- elektroteknik për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë  

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

- elektroteknik për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë  

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

- elektroteknik për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë  

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

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

maq 
 
shq. 

34 nx 
 
   34 nx 

1 par  
 
  1 par 

pr. 4 v 
 
    pr.4 v 

minimum 50 pikë  
 
          minimum50 pikë 

- elektroteknik për elektronikë dhe 
telekomunikacion  

tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v  minimum 50 pikë  

- elektromekanik për teknikë 
kompjuterik  dhe automatikë 

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

- elektricistë - elektromontues i 
rrjeteve elektroenergjetike  

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



       
Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13 paralele (170 nxënës në 

5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 238 nxënës në 7 paralele me mësim në 
gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve 
dhe programeve mësimore: 

  
 

Drejtimi ekonomi-juridik dhe tregëti - 442 nxënës,  13 paralele  
- teknik i ekonomisë  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë  
- teknik i ekonomisë  shq 102 nx. 3 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë  
- teknik i ekonomisë  tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë  
- teknik i drejtësisë maq 34 nx.     1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë  
- teknik i drejtësisë shq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë  
-  administrator biznesi   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë  
-  administrator biznesi   shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë  

-shitës- referent për shitje maq 34nx            1 par.    pr.3 v.              minimum 30 pikë 
-shitës- referent për shitje shq 34nx 1 par    pr.3 v minimum 30 pikë 
  

DIBËR 
 

22. SHKOLLA E MESME KOMUNALE  “ 28 NËNTORI” 
 

Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele (136 nxënës në 
4 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 204 nxënës në 6 paralele me mësim në 
gjuhën shqipe ) sipas planeve dhe programeve mësimore: 
 

Gjimnaz  - 306 nxënës, 9 paralele, minimum 60 pikë 
 maq 136 nx. 4 par.   
 shq 170 nx. 5 par.   
      

Drejtimi ndërtimtari -  gjeodezi  - 34 nxënës, 1 paralele 
 

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

 
DELLÇEVË 
 

23. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “METODI MITEVSKI – BRICO” 
 

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

Gjimnaz - 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë 
 

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

 
  

Drejtimi kimi –teknologji  - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik i ushqimi   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

 
 
 



 

DEMIR HISAR 
 

24. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “KRSTE PETKOV MISIRKOV” 
 

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

 
 

Gjimnaz - 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë 
 
 

Drejtimi  pylltari-përpunimi  i  drurit - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik i pylltarisë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

 
 
 

Drejtimi elektroteknikë – 34 nxënës , 1 paralele  
 

- Elektroteknik për teknik 
 kompjuterike dhe automatikë         maq 34 nx.     1 par     pr. 4 v.   minimum 55 pikë 
 
 
 

DOLLNEN 
 

25. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ PRERODBA - RILINDJA” 
       
Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele (34 nxënës në 1 

paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 136 nxënës në 4 paralele me mësim në 
gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore: 
 

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

 
 

ILINDEN 
 

26.SHKOLLA E MESME KOMUNALE PROFESIONALE ”ILINDEN” 
 

Në vitin e parë do të regjistrohen 68 nxënës në 2 paralele ne gjuhën 

maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 

Drejtimi elektroteknikë -68 nxënës, 2 paralele 
- eletroteknik për eletronikë dhe 
telekomunikacion 

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

-  elektrotenik per teknik 
kompjuterike dhe automatikë  

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

 

 
 
 

 

 

KAVADAR 
 



 

27. SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “DOBRI DASKALLOV” 
 

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

Gjimnaz  - 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë 
 

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

 
 

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

Në vitin e parë do të regjistrohen 229 nxënës në 7 paralele me mësim në 
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 

 
Drejtimi  makineri -  102  nxënës, 3  paralele 

- teknik i makinerisë së automjetëve 
motorike  

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

- teknik për menaxhim kompjuterik  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
 

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

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

 
 
 
 
 
maq 

 
 
 
 
 

68 nx. 

 
 
 
 
 

2 par. 

 
 
 

 
 
  pr. 4 v. 

 
 
 
 
 

minimum 55 pikë 

 
- elektroteknik eletroenergjetik 

 
maq 

 
34 nx.  

 
1 par. 

 
pr.4 v.  

 
minimum 45 pikë 

 
- teknik për mekanikë industriale 

 
maq 

 
25 nx. 

 
1 par. 

 
pr. 4 v  

 
minimum 55 pikë  

 
 

 

 

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

 

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

 
Drejtimi  pylltari dhe përpunimi i drurit - 136 nxënës, 4 paralele 
 

- teknik i pylltarisë/ teknik i dizajnit të 
peizazhit 

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

- teknik për mobilje dhe enterieri/ 
tenik për përpunimin e drurit 

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

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

 

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

 



 

 
Drejtimi  bujqësi  dhe veterinari - 136 nxënës, 4  paralele  

- teknik agrar  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik për agromenaxhim                     
 
 - teknik për fitomedicinë 

maq 
 
  maq 

34 nx. 
  
   34 nx 

1 par. 
        
   1 par 

pr. 4 v. 
      
pr.  4v 

minimum 40 pikë 
 

     minimum 45 pikë 
 

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

 
 

Drejtimi shëndetësi  - 34 nxënës, 1 paralele 
 

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

 
KËRÇOVË 
 

30. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “MIRKO MILESKI” 
 

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

 
  Gjimnaz - 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë 

 maq 204 nx.  6 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
 tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 

 

      Drejtimi  makineri - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik për makineri- energjetikë 
- automekanik  

maq 
maq            

34 nx. 
    34 nx.          

1 par. 
   1 par 

pr. 4 v. 
   pr. 3v 

minimum 45 pikë 
         minimum 30 pikë 

 

 
Drejtimi  ekonomi-juridik dhe tregëti - 34 nxënës, 1 paralele 

- teknik i ekonomisë maq 34  nx. 1  par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 

 
Drejtimi shëndetësi - 34 nxënës, 1 paralele  

 
- motër medicinale 
 

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

Drejtimi elektroteknikë  - 102 nxënës, 3 paralele  
 

- elektroteknik për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë 

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

- elektroteknik për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë 

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

 
- elektromekanik për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë 

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

 



 
Drejtimi kimi- teknologji  34  nxënës, 1 paralele 

- teknik – kimi  laboratorike    maq 34  nx. 1  par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

 
 
 

 
 

 

 
 
31.SHKOLLA E MESME  KOMUNALE “ DRITA” 
 
 Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13  paralele me mësim në gjuhën 
shqipe, sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 

 Gjimnaz – 204  nxënës, 6 paralele, mínimum 60 pikë 

   shq.           204 nx.         6 par.        
  
 Drejtimi  makineri   – 68 nxënës, 2 paralele 

- teknik i makinerisë                          shq.          34 nx.     1 par.     4 v.   minimum 45 pikë 
- automekanik                                   shq.          34 nx.      1 par.     3 v.   minimum 30 pikë 

 
 

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

 

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

 
                   Drejtimi  elektroteknikë   68 nxënës  2 paralele  

- teknik për elektroteknikë dhe 
telekomunikacion 

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

 
- teknik për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë  

 
shq 

 
34 nx. 

 
1 par. 

 
pr. 3 v. 

 
minimum 30 pikë 

 

Shërbime personale- 34 nxënës, 1 paralele 
 

       - parukeri/ estetik për kujdesin e 
duarve dhe këmbëve  

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

 
 

 
KOÇAN 
 

32. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “LUPÇO SANTOV” 
 

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

Gjimnaz - 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë 



 

Drejtimi ekonomi -juridik dhe i  tregëti - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik i ekonomisë maq 136 nx. 4 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 

 
 

33. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “GOSHO VIKENTIEV”  
 

Në vitin e parë do të regjistrohen 408 nxënës në 12  paralele me mësim në 
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 

Drejtimi  makineri - 170 nxënës, 5 paralele 
- teknik i makinerisë     maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 45 pikë 
- teknik për menaxhim me kompjuter  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 45 pikë 
- teknik makineri- energjetik maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 45 pikë 
- automekanik  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- saldator/ përpunues i metalit  maq                34 nx      1 par  pr.3 v. minimum 30 pikë 

 

Drejtimi  elektroteknikë - 204 nxënës, 6 paralele 
- elektroteknik i elektronikës dhe 
telekomunikacionit 

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

-  elektroteknik për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë  

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

- elektroteknik i energjetikës maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- elektromekanik/auto elektricistë  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- elektricist  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

 

   
 Drejtimi  komunikacioni- 34 nxënës, 1 paralele 

-  teknik për transport dhe 
shpedicion   

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

 
 
 

 
KRATOVË 
 

34. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “MITKO PENXHUKLISKI” 
 

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

Gjimnaz - 68 nxënës, 2 paralele,  minimum 60 pikë 
 

Drejtimi kimi –teknologji   - 34 nxënës,  1 paralele 
- teknik ushqimor maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

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

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

 
 

KRIVA PALLANKË 
 

35. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “GJORÇE PETROV” 
 

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



Gjimnaz- 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë 
 

Drejtimi  makineri - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik i makinerisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- automekanik  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.      minimum 30 pikë 

 

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

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

 
Drejtimi  hotelieri dhe turizëm    - 34 nxënës, 1 paralele 

-  kuzhinier/kamerier  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.         minimum 30 pikë 

Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 34 nxënës,  1 paralele 
- konfenksioner  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

 

 
KRUSHEVË 
 

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

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

Gjimnaz - 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë 
 

Drejtimi  hotelieri dhe turizëm   - 102 nxënës, 3 paralele 
- teknik i hotelierisë dhe 
turizmit/teknik i hotelierisë  

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

- kamarier  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.   minimum 30 pikë 
- kuzhinjer/pastiçier  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.   minimum 30 pikë 

 
 
 
KUMANOVË 
 

37. SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “GOCE DELLÇEV” 
 
Në vitin e parë do të regjistrohen 374 nxënës në 11 paralele (340 nxënës në 

10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 34 nxënës në 1 paralele me mësim në 
gjuhën serbe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 

 

Gjimnaz  – 374 nxënës, 11 paralele, minimum 60 pikë 
 maq 340 nx. 10 par. pr.4 v.  
 serb 34 nx. 1 par. pr.4 v.  

 
 
 

38. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “SAMI FRASHËRI” 
 
Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në 

gjuhën shqipe sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 
Gjimnaz – 272 nxënës, 8 paralele, minimum 60 pikë  
                                   shq. 272 nx.             8 par.      pr.4 v. 
 



 

39. SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KOMUNALE “ KIRO BURNAZ” 

 
 

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

 
Drejtimi bujqësi dhe veterineri - 238 nxënës, 7 paralele 

-teknik agrar/ teknik për 
agromenaxhim 

maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 

- teknik agrar/ teknik për 
agromenaxhim 

shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 

- teknik i mjeksisë veterinere  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i mjeksisë veterinere shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për fitomedicinë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.   minimum 45 pikë 
- teknik për fitomedicinë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.   minimum 45 pikë 
- kopshtar – luleshitës  maq   34 nx. 1 par.   pr. 3 v.          minimum 30 pikë 

 

Drejtimi kimik-teknologji – 102 nxënës,  3 paralele 
- teknik ushqimor maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për produkte  kozmetike dhe 
kimike 

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

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

Shërbime personale - 102 nxënës, 3 paralele 
- teknik për kujdesin e kozmetikës 
dhe bukurisë 

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

- teknik për kujdesin e kozmetikës 
dhe bukurisë 
- parukeri  

shq 
 
maq 

34 nx. 
     
    34 nx.        

1 par. 
    
  1 par.   

pr. 4 v. 
    
   pr. 3 v 

minimum 45 pikë 
 

minimum 30 pikë 
 

 
 

Drejtimi  makineri - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik i makinerisë së  automjeteve 
motorike  

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

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

 

40. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “PERO NAKOV” 
 
Në vitin e parë do të regjistrohen 748 nxënës në 22 paralele (374 nxënës në 

11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 374 nxënës në 11 paralele me 
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 

 

Drejtimi ekonomi -juridik dhe i tregëti - 442 nxënës, 13 paralele 
- teknik i ekonomisë maq 136 nx. 4par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik i ekonomisë shq 102 nx. 3 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- administrator biznesi maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- administrator biznesi shq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik i drejtësisë  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 

-shitës / referent për shitje /                       shq           34 nx       1 par.       pr.3 v. minimum 30 pikë  
asistent administrator afarist  
 

 



 
 
 
 
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë - 272 nxënës, 8 paralele 

- teknik për përpunimin e veshjes maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për përpunimin e veshjes shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për modelimin e veshjes/ 
teknik për dizajnimin e veshjes  

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

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

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

- teknik për këpucë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik për këpucë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.  minimum 40pikë 
- teknik për modelimin e këpucëve   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik për modelimin e këpucëve   shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
      

 

 
 
    Arsim për art – art figurativ dhe dizajn – 34 nxënës, 1 paralele 

 

- dizajner grafik                       maq              34 nx.           1 par.      pr.4 v.           minimum 45 pikë     
 
 
 
 

41. SHKOLLA E MESME KOMUNALE TEKNIKE “NACE BUGJONI” 
 

Në vitin e parë do të regjistrohen 714 nxënës në 21 paralele (340 nxënës në 
10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 374  nxënës në 11 paralele me 
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 

Drejtimi  makineri - 204 nxënës, 6 paralele 
- teknik për menaxhim me kompjuter maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për menaxhim me kompjuter shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për makineri-energjetikë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për makineri-energjetikë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- mekanik konstruksioni maq  34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
-  mekanik konstruksioni shq  34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

 

Drejtimi  elektroteknikë - 340 nxënës, 10 paralele 
- elektroteknikë-energjetikë maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v.         minimum 45pikë 
- elektroteknikë-energjetikë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- elektroteknikë për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë maq 

 
68 nx. 

 
2 par. 

 
pr. 4 v. 

minimum 55 pikë 

- elektroteknikë për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë shq 68 nx. 2 par. 

             
pr. 4 v. minimum 55 pikë 

- elektromekanik shq  34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- elektroinstalues dhe montues  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- elektroinstalues dhe montues shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
      
   .   

 
 
Drejtimi  shëndetësi  - 170 nxënës, 5 paralele  



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

 
 

LIKOVË 
 
42. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ISMET JASHARI” 

 
 

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

                Gjimnaz – 136 nxënës, 4 paralele,  minimum 60 pikë 
 
MAVROVË DHE ROSTUSHË 

 
 

43. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ MAVROVË DHE ROSTUSHË” 
 
 

Në vitin e parë do të regjistrohen 102 nxënës në 3 paralele me mësim në 
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 

               
                 Gjimnaz – 102 nxënës, 3 paralele,  minimum 60 pikë 

 
 

MAKEDONSKI BROD 
 

44.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “SHËN NAUM OHRIDSKI” 
 

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

               Gjimnaz  - 102 nxënës, 3 paralele,  minimum 60 pikë 
 

Drejtimi  makineri  - 34 nxënës, 1 paralele 

- teknik për  makineri-energjetikë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
 

Drejtimi  hotelieri - turizëm   - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik i hotelierisë dhe turizmit 
- teknik i hotelierisë për turizëm rural     

maq 
maq 

34 nx. 
     34nx. 

1 par. 
  1 par. 

pr. 4 v. 
    pr.4 v 

        minimum 45 pikë 
        minimum 45 pikë 

 
MAKEDONSKA KAMENICE 
 

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

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

              Gjimnaz - 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë 
 

Drejtimi   tekstil dhe lëkurë - 68 nxënës,  2 paralele 
- teknik për përpunimin e  veshjes/ 
teknik për dizajnimin e veshjes  

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

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



    
 Drejtimi gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik i gjeologjisë dhe xehtarise maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- drejtues i makinave të minierave  
 

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

 
NEGOTINË 
 

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

Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13 paralele me mësim në 
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 

 
 

    Gjimnaz- 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë 
 

Drejtimi elektroteknikë - 136 nxënës, 4 paralele 
- elektroteknik i teknikës kompjuterike 
dhe automatikë 

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

- elektroteknikë - energjetikë   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- elektromekanik për teknikë 
kompjuterike dhe teknologji  

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

      
 

 
Drejtimi kimi - teknologji - 136 nxënës, 4 paralele 

- teknik i ushqimit  
-teknik i kimisë laboratorike  

maq 
maq 

34 nx. 
   34 nx 

1 par. 
   1.par 

pr. 4 v. 
   pr.4.v 

minimum 45 pikë 
minimum 45 pikë 

- përpunues i mishit  maq 34 nx. 1 par.   pr. 3 v           minimum 30 pikë  
- bukëpjekës  maq 34 nx. 1 par.   pr. 3 v           minimum 30 pikë  

 

 
OHËR 
 
 

47. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “SHËN KLIMENT OHRIDSKI” 
 

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

Gjimnaz  - 272 nxënës, 8 paralele, minimum 60 pikë 
 
 

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

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

Drejtimi ekonomi-juridik dhe tregëti - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik i ekonomisë maq 136 nx. 4 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 

 

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

 
 
 



49.QENDRA SHKOLLORE KOMUNALE PËR ELEKTROMAKINERI 
“SHËN NAUM OHRIDSKI”  

 

Në vitin e parë do të regjistrohen 424 nxënës në 13 paralele (356 nxënës në 
11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim 
në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 

 
 

Drejtimi  makineri - 93 nxënës, 3 paralele 
- teknik për menaxhim kompjuterik/ 
teknik për makineri- eregjetikë/teknik i 
automjeteve motorike    

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

-  teknik për prodhimin e 
makinave/teknik pët makineri   

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

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

 
 

Drejtimi elektroteknikë - 229 nxënës, 7 paralele 
- elektroteknikë për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë 

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

- elektroteknikë për elektronikë dhe 
telekomunikacion 

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

- elektroteknikë - energjetikë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- elektroteknikë-energjetikë shq     34 nx.   1 par.   pr. 4 v.          minimum 45 pikë 
- teknik për mekanikë industriale   maq 25 nx.  1 par.  pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- auto elektricist   maq    34nx.   1 par.   pr. 3 v.          minimum 30 pikë 

 

 
Shërbime personale - 34  nxënës, 1 paralele 

- teknik për kujdesin e  kozmetikës 
dhe bukurisë 

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

 

Drejtimi  komunikacion - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik për komunikacion rrugor   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- teknik për komunikacion rrugor shq 34 nx. 1 par.  pr. 4 v. minimum 55 pikë 

 
 

50.SHKOLLA  KOMUNALE  PËR HOTELIERI DHE TURIZËM “VANÇO 
PITOSHESKI” 

 
Në vitin e parë do të regjistrohen 306 nxënës në 9 paralele me mësim më 

gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
 
 

Drejtimi   hotelieri - turizëm - 238 nxënës, 7 paralele 
- teknik i hotelierisë dhe turizmit maq 34 nx. 1par. pr. 4 v.  minimum 45 pikë 
- teknik i hotelerisë për turizëm rural  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.  minimum 45 pikë 
- teknik i hotelierisë maq 34 nx. 1. par. pr. 4 v.  minimum 45 pikë 
- teknik për evenimente  dhe 
animacion  

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

 

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

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



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

 
 

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

 
 
 
PRILEP 
 

51.SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “MIRÇE ACEV” 
 

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

Gjimnaz- 306 nxënës, 9 paralele, minimum 60 pikë  
 
 
 
 

52. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “GJORÇE PETROV” 
 

Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele sipas planeve 
dhe programeve mësimore për: 

 

Drejtimi shëndetësi - 136 nxënës, 4 paralele 
- motër medicinale maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik i farmacisë  
- teknik i fizioterapisë  

maq 
maq 

34 nx. 
     34 nx 

1 par. 
1 par 

pr. 4 v. 
    pr.4 v 

 minimum 70 pikë 
minimum 70 pikë 

- motër / gjinekologjji dhe akusheri  maq     34 nx. 1par. pr.4 v.       minimum 70 pikë  
 

 
 
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë - 34 nxënës,  1 paralele 

- teknik për përpunimin e veshjes/ 
teknik për modelimin e veshjes 

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

                           

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

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

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

Drejtimi  pylltari  - përpunimi i  drurit - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik për përpunimin e drurit  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
-  zdrukthëtar 
 

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

 

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

 
 
 

53.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ORDE ÇOPELA” 
 

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



Drejtimi   bujqësi dhe veterineri - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik  agrar/ teknik për 
agromenaxhim 

maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 

- teknik i medicinës veterinere maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë  
- teknik për fitomedicinë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
-kopshtar luleshitës 
 
 
- fermer/ drejtues i  mekanizmave 
bujqësor  

maq 
 
 
maq 

34 nx. 
 
 
 34 nx 

1 par. 
 

 
1 par. 

pr. 3 v. 
 
 
Pr.3 v 

minimum 30 pikë 
 
 

minimum 30 pikë 

 
 
 
Drejtimi kimi - teknologji - 102 nxënës, 3 paralele 

- teknik i ushqimit / teknik i 
kimisë laboratorike  

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

- teknik për mbrojtjen e 
ambientit jetësor 

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

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

 
 

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

 

Drejtimi ndërtimtari - gjeodezi   - 34 nxënës, 1 paralele 
 

-teknik i gjeodezisë                            maq                34nx.             1 par.        pr.4 v.          minimum 45 pikë 
 

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

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

 
Drejtimi ekonomi – juridik dhe i tregëti  – 238 nxënës, 7 paralele 
 

- teknik i ekonomisë maq 102 nx. 3 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- administrator biznesi   maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik i drejtësisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 

 
- shitës - referent për shitje / asistent 
administrator afarist   

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

 

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

 
Në vitin e parë do të regjistrohen 356 nxënës në 11 paralele sipas planeve 

dhe programeve mësimore për: 
 
Drejtimi  makineri - 93 nxënës, 3 paralele 

- teknik i makinerisë për automjete maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 



motorike / teknik për makineri dhe 
energjetikë 
- teknik për prodhimin e makinerisë/ 
teknik i makinerisë  

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

- automekanik / mekanik i karoserisë maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
 

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

 
maq 

 
    34 nx. 

 
1 par. 

 
 pr. 4 v. 

 
minimum 55/50pikë 

- teknik për mekanikë 
industriale/teknik i elektroteknikës 
dhe energjetikës   

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

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

 

 
 

 
Drejtimi komunikacion - 68 nxënës, 2 paralele 
 

- teknik për transport dhe shpedicion   
-teknik për komunikacion rrugor             

maq 
maq 

34 nx. 
    34 nx. 

1 par. 
  1.par 

pr. 4 v. 
    pr.4v 

 minimum 60 pikë 
minimum 55 pikë 

 
 

Drejtimi   grafikë - 34 nxënës, 1 paralele 
 

- teknik i grafikës maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

 
Gjimnazi për sport  – 34 nxënës, 1 paralele 

 

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

 
 
PROBISHTIP 
 

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

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

Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë 
 

 Drejtimi makineri - 68 nxënës, 2 paralele 
 

- teknik i makinerisë/ teknik i 
makinerisë dhe energjetikës 

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

- teknik për menaxhim me kompjuter maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
 

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

 



Shërbime personale - 34 nxënës, 1 paralele 
 

- paruker /estetik për kujdesin e 
duarve dhe këmbëve 

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

 

 
 
 
Gjimnazi sportiv – 34 nxënës, 1 paralele 

 

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

 

RADOVISH 
 

57.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “KOSTA SUSINOV” 
 

Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13 paralele (340 nxënës në 
10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 102 nxënës në 3 paralele me mësim 
në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 
 

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

 

Drejtimi  gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 68 nxënës, 2 paralele  
- teknik i metalurgjisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- drejtues i makinave të minierave  
 
 

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

 
 

                   Drejtimi  elektroteknikë  - 136 nxënës, 4 paralele 
- elektroteknikë për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë / 
elektroteknik energjetikë 

maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 55/45 pikë 

 
 

- elektroteknikë për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë  

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

 - instalues elektrik dhe montues maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
 - instalues elektrik dhe montues tur 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

 
 
 

 
Drejtimi ekonomi – juridik dhe i tregëti – 34 nxënës, 1 paralele 
 

- shitës - referent për shitjen e 
shërbimeve  

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

 

 
 
 
RESNJË 

 
 

58.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “CAR SAMOIL” 
 



Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele (204 nxënës në 
6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 68 nxënës në 2 paralele me mësim në 
gjuhën shqipe dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve 
dhe programeve mësimore për: 

 
Gjimnaz– 204 nxënës, 6 paralele, minimum 60 pikë 

 maq 136 nx. 4 par.   
 shq 34 nx. 1 par.   
 tur 34 nx. 1 par.   

 
Drejtimi  bujqësi dhe veterineri - 136 nxënës, 4 paralele 

-agroteknik / teknik për fitomedicinë maq 34 nx. 1 par. pr.4 v. minimum 40/45 pikë 
- agroteknik / teknik për fitomedicinë shq 34 nx. 1 par. pr.4 v. minimum 40/45 pikë 

- agroteknik / teknik për fitomedicinë tur 34 nx. 1 par. pr.4 v. minimum 40/45 pikë 
- kopshtar-lulerritës   maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

 

 

SVETI  NIKOLLË 
 

 
 

59.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “KOÇO RACIN” 
 

Në vitin e parë do të regjistrohen 374 nxënës në 11 paralele me mësim në 
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore: 
 

Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë 
 

 

Drejtimi  bujqësi dhe veterineri - 204 nxënës, 6 paralele 
 

- teknik agrar maq 34 nx. 1 par.   pr. 4 v.  minimum 40 pikë 
- teknik për agromenaxhim maq 34 nx. 1 par.   pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik për fitomedicinë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për mjekësi veterinere maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- kopshtar-
lulerritës/vreshtar/pemëtar/blegtor 
/fermer  

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

-drejtues i mekanizmave bujqësor / 
blegtor /bletar 

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

 

Drejtimi  makineri - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik i makinerisë për automjete 
motorike 

maq 34 nx. 1 par. pr. 4 vj. minimum 45 pikë 

 

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

 
 

SHKUP 
 

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

 



Në vitin e parë do të regjistrohen 262 nxënës në 8 paralele me mësim në 
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve për: 
 

Gjimnaz – 262 nxënës, 8 paralele, minimum 60 pikë 
 
 

 

 

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

 

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

Gjimnaz -272 nxënës, 8 paralele, minimum 60 pikë 
 

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

 

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

Gjimnaz -544 nxënës, 16 paralele, minimum 60 pikë 
 
63.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI “JOSIP 
BROZ TITO”  

 

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

Gjimnaz - 408 nxënës, 12 paralele, minimum 60 pikë 
 maq 340 nx. 10 par.   
 tur 68 nx. 2 par.   

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

 

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

Gjimnaz – 285 nxënës, 9 paralele, minimum 60 pikë 
 
65.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “KOÇO RACIN”  

 

Në vitin e parë do të regjistrohen 476 nxënës në 14 paralele (306 nxënës në 
9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 136 nxënës në 4 paralele me mësim në 
gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve 
mësimore dhe programeve për: 

 

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

 

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë – 306 nxënës, 9 paralele 



- teknik për përpunimin e veshjes maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për përpunimin e veshjes  shq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për përpunimin e veshjes tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i dizajnit të veshjes  maq 34 nx. 1par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

- teknik i dizajnit të veshjes shq 34 nx. 1par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- konfeksioner maq 34 nx. 1par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- konfeksioner shq 34 nx. 1par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

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

 
 

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

 

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

Gjimnaz - 204 nxënës, 6 paralele, minimum 60 pikë 
 
 

 
 

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

 

Në vitin e parë do të regjistrohen 476 nxënës në 14 paralele (272 nxënës në 
8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 204  nxënës në 6  paralele me mësim 
në gjuhën shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për: 

 

Gjimnaz – 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë 

 

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

 

Drejtimi  bujqësi dhe veterineri -408 nxënës, 12 paralele 
- teknik i mjeksisë veterinere maq    68nx. 2 par. pr. 4 v.        minimum 45pikë 
- teknik i  mjeksisë veterinere shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.     minimum 45 pikë 
- teknik agrar maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v.          minimum 40 pikë 
- teknik agrar shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 40 pikë 
- teknik për fitimedicinë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.    minimum 45 pikë 
- teknik për fitomedicinë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.    minimum 45 pikë 
- teknik për agromenaxhim maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik për agromenaxhim  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 40 pikë 
- kopshtar- lulerritës maq 34 nx 1 par    Pr 3 v         minimum 30 pikë 
- kopshtar- lulerritës shq 34 nx 1 par    pr 3 v         minimum 30 pikë 

 

 
 

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



Në vitin e parë do të regjistrohen 408 nxënës në 12 paralele (374 nxënës në 
11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim 
në gjuhën shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për: 

 

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

 

Drejtimi pylltari dhe përpunimi i drurit - 170 nxënës, 5 paralele 
- teknik për mobilje dhe enterier  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për pylltari dhe arkitekturë të 
pejsazhit  

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

- zdrukthëtar 
 

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

-zdrukthëtar 

 

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

 

 

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

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

 

Drejtimi  shëndetësi - 646 nxënës, 19 paralele 
- motër medicinale maq 136 nx. 4 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- motër medicinale shq 102 nx. 3 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik i dhëmbëve maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik i dhëmbëve shq 34 nx.  1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- tekniki i farmacisë  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik  i farmacisë  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik medicinal/ laboratorik sanitar  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik fizioterapeut maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik fizioterapeut shq  34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik medicinal - përkujdesës maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- teknik medicinal - përkujdesës shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

 

 
 
 
70.SHKOLLA E MESME EKONOMIKO-JURIDKE E QYTETIT TË 
SHKUPIT “VASIL ANTEVSKI DREN”  

 

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

Drejtimi ekonomi - juridik dhe tregti - 476 nxënës, 14 paralele 
- teknik i ekonomisë maq 238 nx. 7 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik drejtësi maq 238 nx. 7 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 

 
 

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

 



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

 
 

Drejtimi ekonomi - juridik dhe  tregti - 544 nxënës, 16 paralele 
- teknik i ekonomisë maq 136nx. 4 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik i ekonomisë shq 136 nx. 4 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- administrator biznesi maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- administrator biznesi shq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 

 -teknik drejtësi                                         maq           68 nx       2 par        pr.4 v                minimum 60 pikë 
 - teknik drejtësi                                        shq             68 nx       2 par       pr.4 v.               minimum 60 pikë 

 

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

    

Në vitin e parë do të regjistrohen 408 nxënës në 12 paralele (68 nxënës në 2 
paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 306 nxënës në 9 paralele me mësim në 
gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve 
mësimore dhe programeve për:  

 
Drejtimi ekonomi-juridik dhe i tregëti - 272 nxënës, 8 paralele 

- teknik i ekonomisë  maq 34 nx. 1par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik i ekonomisë  shq 68nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik i ekonomisë tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- administrator biznesi  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik i drejtësisë  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 

- shitës - referent për shitje maq 34 nx 1 par pr. 3 v. minimum 30 pikë 
 

- shitës - referent për shitje shq 34 nx 1 par pr. 3 v. minimum 30 pikë 
 

 
 

 
Drejtimi  shëndetësi - 136  nxënës, 4 paralele 

- motër medicinale shq  68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik i dhëmbëve shq  34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik  i farmacisë  shq  34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 

 
 

 

 

 

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

Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13  paralele (374 nxënës në 
11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim 
në gjuhën shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për: 
 

Drejtimi hotelieri dhe turizëm - 408 nxënës, 12paralele 



- teknik i hotelierisë dhe turizmit  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i hotelierisë dhe turizmit shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik hotelierik maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 45 pikë 
- teknik për evenimente dhe 
animacione 

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

- kuzhinier maq 102 nx 3 par pr. 3 v.         minimum 30 pikë 
- kamarier  maq 102 nx. 3 par. pr. 3 v.       minimum 30 pikë 
-kamarier  shq      34 nx. 1 par.   pr.3v.         minimum 30 pikë 
-pastiçer  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.       minimum 30 pikë 

 
Drejtimi kimi-teknologji – 34 nxënës,  1 paralele 

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

 
 
 
 
 

74.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “MARIJA KIRI SKLODOVSKA”  
 

Në vitin e parë do të regjistrohen 510 nxënës në 15 paralele (306 nxënës në 
9  paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 204 nxënës në 6 paralele me mësim 
në gjuhën shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për:  

 
 

Drejtimi kimi -teknologji – 238 nxënës, 7  paralele 
- teknik  kimi-teknologji  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik  kimi-teknologji shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për prodhime kozmetike dhe 
kimike  

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

- teknik i për prodhime kozmetike 
dhe kimike 

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

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

 
 
 
Shërbime personale - 102 nxënës, 3 paralele 

 

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

 

Drejtimi shëndetësi - 170 nxënës, 5 paralele 
- teknik i farmacisë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik  medicinal, laboratorik /  
sanitar  

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

- teknik medicinal, laboratorik/ 
sanitar 

shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 

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

 

 



75.SHKOLLA E MESME E GJIMNAZIT DHE NDËRTIMTARISË E QYTETIT TË 
SHKUPIT “ZDRAVKO CVETKOVSKI” 
 

Në vitin e parë do të regjistrohen 850  nxënës në 25  paralele (578 nxënës në 
17 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 272  nxënës në 8 paralele me 
mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 

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

 

Drejtimi  ndërtimtari  dhe gjeodezi - 646 nxënës, 19 paralele 

- teknik i arkitekturës maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i arkitekturës shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i ndërtimtarisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i ndërtimtarisë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknink i gjeodezisë  
- teknik i gjeodezisë  
- teknik dizajner per arkitektur 
 të brendshme  

maq 
shq 
maq     

68 nx. 
34 nx. 

    68 nx. 

2 par. 
1 par. 

   2 par    

  pr. 4 v 
   pr,4 v 
    pr.4v. 

 minimum 45 pikë  
         minimum 45 pikë 
 minimum 45 pikë 

 
-teknik dizajner per arkitektur 
të brendshme 

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

 -  montues për ndërtime të thata  maq 34 nx  1 par pr 3 v minimum 30 pikë  
-   montues për ndërtime të thata shq 34 nx  1 par pr 3 v minimum 30 pikë  
- mirëmbajtës i instalimit të 
oxhaqeve 

maq 34 nx  1 par pr 3 v minimum 30 pikë 

- mirëmbajtës i instalimit të 
oxhaqeve   

shq 34 nx  1 par pr 3 v minimum 30 pikë 
 

- montues të dyshemesë dhe 
pllakave   

maq 34 nx  1 par pr 2 v minimum 30 pikë 
 

- montues të dyshemesë dhe 
pllakave 

shq 34 nx  1 par pr 2 v minimum 30 pikë 
 

      
 

-muratorë dhe aplikues                      maq          34 nx     1 par       pr 2 v         minimum 30  pikë 
 llaçi / horosani  
-murator dhe aplikues    shq          34 nx     1 par       pr 2 v         minimum 30 pikë 
llaçi /horosani  

 
 
 
 

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

 
Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele (136 nxënës në 4 

paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 136 nxënës në 4  paralele me mësim 
në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 
 

    Drejtimi  makineri - 272 nxënës, 8 paralele 
 

- teknik i makinerisë/teknik i 
makineris energjetike  

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

- teknik i makinerisë/teknik i 
makineris energjetike 

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



- teknik për menaxhimin 
kompjuterik/teknik i makinerisë së 
automjeteve 

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

- teknik për menaxhimin 
kompjuterik/teknik i makinerisë së 
automjeteve 

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

 -instalues i gypave të ujit /instalues i 
ngrohjes dhe kondicionerëve 

maq 
 

    34 nx 
     
     
 

    1par     
        
     
 

    pr.3v. 
   
 

          minimum 30pikë 
  

 

- instalues i gypave të ujit/instalues i 
ngrohjes dhe kondicionerëve 

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

- saldator /përpunues metali maq 34 nx.   1 par pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- saldator/ përpunues metali  shq 34 nx.   1 par pr. 3 v. minimum 30 pikë 

 

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

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

 

Drejtimi  komunikacion - 170 nxënës, 5 paralele 
-  teknik i transportit dhe shpedicionit  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
-  teknik i transportit dhe shpedicionit   shq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
-  teknik i komunikacionit hekurudhor  maq 34 nx.  1 par.  pr. 4 v. minimum 50 pikë 

 
Drejtimi elektroteknikë - 238 nxënës,7 paralele 

- elektroteknikë për elektronikë dhe 
telekomunikacion 

maq 136 nx. 4 par. pr. 4 v. minimum 50 pikë 

- elektroteknikë për elektronikë dhe 
telekomunikacion 

shq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 50 pikë 

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

 
 
Drejtimi makineri - 102 nxënës, 3 paralele 

- teknik i makinerisë energjetike  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- instalues i ngrohjeve dhe 
kondicionerëve  

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

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

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

Shërbime personale - 374   nxënës, 11 paralele 
- teknik i kujdesit të  kozmetikës  dhe 
bukurisë 

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

- teknik i kujdesit të kozmetikës dhe 
bukurisë 

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



- parukeri  maq 136nx.  4 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- parukeri shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- parukeri tur 34 nx.  1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- estetikë për kujdesin e duarve dhe 
këmbëve  

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

- estetikë për kujdesin e duarve dhe 
këmbëve  

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

      
      

 
  
Drejtimi grafikë - 136 nxënës, 4 paralele 

- teknik i grafikës-dizajner maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- shtypës   për përpunimin e grafikës  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- shtypës maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- shtypës  shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

 
 
Drejtimi  kimi-teknologji - 204 nxënës, 6 paralele 
 

- teknik ushqimor / teknik për 
mbrojtjen e mjedisit jetësor 

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

- teknik ushqimor / teknik për 
mbrojtjen e mjedisit jetësor 

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

- përpunues i mishit  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- përpunues i mishit shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- kasap  maq 34 nx. 1 par. pr. 2 v. minimum 30 pikë 
- përpunues i qumështit  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

  

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

Në vitin  parë do të regjistrohen 415 nxënës për 13 paralele (254 nxënës në 
8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 161 nxënës në 5 paralele me mësim 
në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 

 
Drejtimi - komunikacion - 136 nxënës, 4 paralele 
 

- teknik për  komunikacion rrugor maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.  minimum 55 pikë 
- teknik për komunikacion rrugor shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.  minimum 55 pikë 
- teknik për transport dhe shpedicion 
/teknik i logjistikës në komunikacion 

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

- teknik për logjistikë dhe 
shpedicion/teknik i logjistikës në 
komunikacion  

shq  34 nx. 1 par. pr. 4 v.    minimum 60 pikë 

 
Drejtimi  makineri – 220 nxënës, 7 paralele 



 
teknik i inxhinieris mekanike për 
automjete 

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

- teknik inxhinieris mekanike për 
automjete 

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

- automekanik  maq 34 nx.  1 par.   pr. 3 v.        minimum 30 pikë 
- mekanik i  karoserisë shq 25 nx.  1 par.   pr. 3 v.        minimum 30 pikë 

 

- montim të motorit dhe automjetet 
motorike 

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

 
Drejtimi elektroteknikë  - 59 nxënës, 2 paralele 
 

- autoelektronik  maq 25nx.  1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- autoelektricist  maq 34 nx.  1 par. pr. 2 v. minimum 30 pikë 

 
 

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

 

Në vitin e parë do të regjistrohen 612 nxënës në 18  paralele (408  nxënës në 
12  paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 170 nxënës në 5 paralele me mësim në 
gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën turke) sipas planeve dhe 
programeve mësimore për: 
 

Drejtimi elektroteknikë – 612  nxënës, 18 paralele 
 

- elektroteknikë për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë 

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

- elektroteknikë për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë 

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

- elektroteknikë për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë 

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

- elektroteknikë për elektronikë dhe 
telekomunikacionit 

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

- elektroteknikë dhe energjetikë maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- elektroteknikë dhe energjetikë shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- elektricist - elektromontues i rrjeteve 
elektroenergjetike  

maq     68 nx.   2 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

- elektricist - elektromontues i rrjeteve 
elektroenergjetike 

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

elektromekanik maq     34 nx.     1par                            Pr.3v.         minimun 30 pikë 
Elektromekanik për  harduer 
Elektromekanik për softver 

maq     34nx.    1par.  Pr.2v. minimum 30 pikë 

Elektromekanik për harduer  shq     34nx.    1par. Pr.2v. minimum 30 pikë 
Elektromekanik për softver shq     34nx.    1par. Pr.2v. minimum 30 pikë 

 

 

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

 

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



 

 

Drejtimi  ndërtimtari - gjeodezi  - 34  nxënës, 1 paralele  
- teknik i ndërtimtarisë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

 

     

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

 

                 Drejtimi ekonomi -  juridik dhe tregëti -  34 nxënës, 1 paralele  
- administrator për biznes   maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 

   

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

 

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

 

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

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

 

Gjimnaz  - 136 nxënës,  4 paralele, minimum 60 pikë  
 

Drejtimi Ekonomi - juridik dhe tregëti  - 68 nxënës , 2 paralele 
- teknik i  ekonomisë  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë   

- administrator për biznes shq 34nx. 1par. pr.4v. minimum 60 pikë 
 

 

 

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

 

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

Arsim i artit – drejtimi  art muzikor  dhe arti i baletit 136 nxënës, 4paralele 
- muzicient performues, muzicient i 
teorisë 

maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 

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

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

 

 balerinë, valltar tradicional-këngëtar 
(klasik modern ,)valltar tradicional-
këngëtar 

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

 

84.SHKOLLA E MESME SHTETËRORE PËR ARTIN E APLIKUAR                
“LLAZAR LLIÇENOSKI” 

 



Në vitin e parë do të regjistrohen 102 nxënës në 3 paralele (68 nxënës në 2 
paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në 
gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
            
Arsim i artit – art  figurativ dhe dizajn - 102 nxënës, 3 paralele 
 
- dizajner i pikturës  maq 12 nx.   pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- dizajner multimedial  maq 12 nx.     pr. 4 v minimum 45 pikë 
- dizajner i skulpturës  maq       6 nx.   pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- dizajner i qeramikës  maq       5 nx.  pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- dizajner i grafikës maq 11 nx.   pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- dizajner i tekstilit konfeksionit maq 11 nx.  pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- dizajner i enterierit, mobiljeve dhe 
prodhimeve industriale  

maq 11 nx.  pr. 4 v. minimum 45 pikë 

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

shq 11 nx.   pr. 4 v. minimum 45 pikë 

- dizajner i tekstilit dhe konfeksionit shq 11 nx.  pr. 4 v. minimum 45 pikë 

 
85. SHKOLLA SHTETËRORE PËR EDUKIM FIZIK                                               

“METODIJA MITEVSKI BRICO” 
 

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

Gjimnazi për sport - 204 nxënës, 6  paralele, minimum 50 pikë 
 maq 136  nx. 4par. pr. 4 v. minimum 50 pikë 
 shq 68   nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 50 pikë 

 

 

 
86 .  SHKOLLA E MESME SHTETËRORE  AKADEMIA E SPORTIT 
 
 
Në vitin e parë në akademinë e sportit mund të regjistrohen nxënës 
sipas planeve dhe programeve mësimore për gjimnaz, në bazë të 
kritereve të veçanta për kontrollimin e aftësive dhe shkathtësive 
sportive për sport përkatës 

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

 
87 . GJIMNAZI MATEMATIKË – INFORMATIKË  

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



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

 
 
88 .QENDRA PËR ARSIM DHE REHABILITIM “PARTENIJA ZOGRAFSKI” 
 

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

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë 
-teknik për përpunimin e konfeksionit 
 
Drejtimi  makineri 
- teknik i makinerisë  

 
   Në vitin e parë në arsimin profesional trevjeçar me kohëzgjatje katër vite 
sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënës 

me nevoja të veçanta arsimore (dëgjim të dëmtuar), në profilet dhe degët e mëposhtme:  
 

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë 
-konfeksioner 
 

Drejtimi  makineri 
 
-bravandreqës-saldues 
-përpunues i metalit 
-autolimar 
 

Drejtimi  perpunimi i drurit 
-zdrukthëtarë 

 
Drejtim  grafikë 
-lidhës librash 

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

                 
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë 
Drejtimi  makineri 

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



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

 
Drejtimi shëndetësi 

                   - teknik fizioterapeut 

 
Në vitin e parë të arsimit profesional trevjeçar mund të regjistrohen nxënësit 

me nevoja të veçanta arsimore  (shikim të dëmtuar) në drejtimet arsimore në vijim:  
 

Drejtimi  grafikë 
- lidhës librash – kartonazher 

 
Drejtimi  komunikacion 
- manipulues në centralin telefonik 

 
Drejtimi shëndetësi 

                      - terapeut – maser 

 
 
Gjithashtu, në vitin e parë për aftësim për punë me kohëzgjatje deri në dy vite 

sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënësit 
të cilët nuk mund t'i ndjekin planet dhe programet mësimore të lartëpërmendura për 
arsim trevjeçar profesional në degën e grafikës.  
 
90.SHKOLLA E MESME SHTETËRORE PËR REHABILITIM DHE ARSIM “SHËN 
NAUM OHRIDSKI”  
 
 

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

 
Drejtimi  grafikë 

- ndihmës kartonazher dhe lidhës librash      
- shërbyes i makinave grafike      

 
Drejtimi makineri 

- ndihmës bravandreqës-limar      
- ndihmës automekanik      

 
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë 

- ndihmës konfekcioner      

 
Drejtimi elektroteknikë 

- ndihmës elektromekanik      

 
Drejtimi  ndërtimtari dhe gjeodezi 



- ndihmës moleri      

 
Drejtimi  hotelieri dhe turizëm 

- ndihmës kuzhinjeri      
- ndihmës pastiçieri       

 

 
Drejtimi  bujqësi  dhe veterineri 

- ndihmës në prodhimtarinë bimore 
 
Gjithashtu, në vitin e parë për aftësim për punë me kohëzgjatje deri në dy vite 

sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënësit 
të cilët nuk mund t'i ndjekin planet dhe programet  mësimore të lartë përmendura për  
tre vjet arsim profesional, në drejtimet e mëposhtme:  

 
Drejtimi  makineri  
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë 
Drejtimi  grafikë  

 
 
 

STRUGË 

 
91 .SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “Dr. IBRAHIM TEMO”  

 

Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10  paralele (102 nxënës në 
3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 204 nxënës në 6  paralele me mësim në 
gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën turke) sipas planeve dhe 
programeve mësimore për:  
 

Gjimnaz - 340  nxënës, 10 paralele, minimum 60 pikë 
 
                   maq 102  nx.   3par. 
                   shq  204   nx.  6par. 
                   tur     34    nx.  1par. 

 

92.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “NIKO NESTOR”  
 

Në vitin e parë do të regjistrohen 646 nxënës në 19 paralele (306 nxënës në 
9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 340 nxënës në 10 paralele me mësim 
në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 

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

 

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

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

- elektroteknik për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë 

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



     

           Drejtimi  tekstil dhe lëkurë - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik dhe përpunues i rrobave maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik dhe përpunues i rrobave shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- konfeksioner  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- konfeksioner  shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

 

Drejtimi kimi-teknologji - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik  kimi-teknologji maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- tekniki kimi-teknologji  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- bukëpjekës maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- bukëpjekës shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

 

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

 

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

 

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

 
 
STRUMICË 
 

93.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “JANE SANDANSKI” 
 

Në vitin e parë do të regjistrohen 374 nxënës në 11 paralele me mësim në 
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:  
 

Gjimnaz - 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë 
 

Drejtimi ekonomi - juridik dhe  tregti - 136 nxënës, 4 paralele 
- teknik i ekonomisë  maq 136nx. 4 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 

 
94.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “DIMITAR VLLAHOV” 

 

Në vitin e parë do të regjistrohen 374 nxënës në 11 paralele me mësim në 
gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 

Bujqësi - drejtimi veterineri - 170 nxënës, 5 paralele 
- agroteknik  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- teknik për  fitomedicinë  maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për agromenaxhim maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
- fermer maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

 

Drejtimi kimi-teknologji - 102 nxënës, 3 paralele 
- teknik i ushqimit maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

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

Drejtimi  shëndetësi - 102 nxënës, 3 paralele 
 

- teknik  farmaceutik  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 



- motër medicinale 
 -teknik  fizioterapeut                                                          

maq 
maq 

34 nx. 
     34 nx 

1 par. 
   1par. 

pr. 4 v. 
   pr.4 v. 

minimum 70 pikë 
   minimum70 pikë 

   
 

 
 

95.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “NIKOLLA KAREV” 
 

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

Drejtimi  makineri - 136 nxënës, 4 paralele 
- autoteknik – mekatronik maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

- teknik për menaxhim kompjuterik maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- instalues i gypave të ujit / instalues 
për ngrohje dhe kondicioner 

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

- automekanik/ mekanik i karrocerisë   maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v.  minimum 30 pikë 
      

 

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë - 68  nxënës, 2  paralele 
- modelimi i konfeksionit -veshjes maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

- teknik për dizajn të veshjes  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

Drejtimi elektroteknikë - 170 nxënës, 5 paralele 
- elektroteknik-energjetik maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- elektroteknik për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë 

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

- elektromekanik për teknikë 
kompjuterie dhe teknologji   

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

- elektromekanik maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- elektricist- elektromontues i rrjeteve 
elektroenergjetike  

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

 
 

 
Drejtimi komunikacion - 68 nxënës, 2 paralele 
 

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

                    
 

Drejtimi  pylltari dhe përpunim  i drurit - 34 nxënës, 1 paralele 
- teknik për mobilje dhe enterier  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

 

Drejtimi  ndërtimtari dhe gjeodezi - 68 nxënës, 2 paralele 
  

- teknik i ndërtimtarisë  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- montues për ndërtime të thata  maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v    minimum 30 pikë  

 

 

 
TETOVË 

96.SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “KIRIL PEJÇINOVIQ” 
 

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



 
Gjimnaz - 510 nxënës, 15 paralele, minimum 60 pikë 
 
                                     maq  102 nx.  3par. 
                                     shq   408nx.  12par. 
 

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

Në vitin e parë do të regjistrohen 408 nxënës në 12 paralele me mësim në 
gjuhën shqipe sipas planeve dhe programeve mësimore për:  

 
Gjimnaz - 408 nxënës, 12 paralele, minimum 60 pikë 
 shq  408nx.  12par. 
 

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

Në vitin e parë do të regjistrohen 680 nxënës në 20 paralele (204 nxënës në 
6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 442 nxënës në 13 paralele me mësim në 
gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën turke) sipas planeve dhe 
programeve mësimore  për: 
 

Drejtimi  shëndetësi  - 612 nxënës, 18 paralele 
 

- motër medicinale  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- motër medicinale  shq 204 nx. 6 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- motër medicinale  tur 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- gjinekologji-akushere-motër 
medicinale 

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

- gjinekologji-akushere-motër 
medicinale 

shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 

- teknik dhëmbësh shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- laborator medicinal-teknik sanitar shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik farmaceutik maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik farmaceutik shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik  fizioterapeut 
-teknik  fizioterapeut    

maq 
shq 

34 nx. 
     34nx. 

1 par. 
   1par. 

pr. 4 v. 
    pr.4 v 

minimum 70 pikë 
  minimum 70 pikë 

- sanitar medicinal/përkujdesës maq 34 nx  1 par  pr. 3 v           minimum 30 pikë 
- sanitar medicinal/përkujdesës shq 34 nx  1 par  pr. 3 v           minimum 30 pikë 

 

Shërbime personale - 68 nxënës, 2 paralele 
- teknik i kozmetikës shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i kozmetikës maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

 
 

99. SHKOLLA E MESME EKONOMIKE KOMUNALE “8 SHTATORI” 
 

Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13 paralele (102 nxënës 3 
paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 340 nxënës në 10 paralele me mësim 
në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 

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

- teknik i ekonomisë maq 68 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 



- teknik i ekonomisë  shq 272 nx.   8 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik drejtësi maq 34 nx. 1 par.. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik drejtësi   shq 68 nx. 2 par.. pr. 4 v. minimum 60 pikë 

 
 
 

100. SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KOMUNALE “MOSHA 
PIJADE”  
 

Në vitin e parë të shkollës do të regjistrohen 1122 nxënës 33 paralele (442 
nxënës në 13 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 680 nxënës në 20 
paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 

 
 
Drejtimi  komunikacion  - 170 nxënës, 5 paralele 
 

- teknik për komunikacion rrugor maq 34 nx. 1  par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- teknik për komunikacion rrugor  shq 34 nx. 1  par. pr. 4 v. minimum 55 pikë 
- teknik për transport dhe shpedicion  maq 34 nx. 1  par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- teknik për transport dhe shpedicion  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 60 pikë 
- drejtues i makinave për bartje  shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 

 
 

Drejtimi  makineri - 272 nxënës, 8 paralele 
- teknik mekanik /teknik mekanik për 
automjete 

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

- teknik mekanik shq 34nx. 1par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik mekanik për automjete  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 45 pikë 

 
- teknik mekanik për automjete  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 45 pikë 

 
      
- teknik për menaxhimin kompjuterik maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v.          minimum 45 pikë 
- teknik për menaxhimin kompjuterik shq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 45 pikë 
-automekanik /përpunues  i metalit/ 
instalues i gypave të ujit /instaluesi 
për ngrohje dhe kondencioner 

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

-automekanik /përpunues  i metalit/ 
instalues i gypave të ujit /instaluesi 
për ngrohje dhe kondencioner 

shq 34nx. 1par. pr .3 v.          minimun 30 pikë 

 

Drejtimi  bujqësi dhe veterineri – 238 nxënës, 7 paralele 
- teknik i veterinerisë medicinale  maq    34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i veterinerisë medicinale     shq    34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për fitomedicinë shq   34  nx.  1par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i agronomisë maq 34  nx.   1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 

 
 

- teknik i agronomisë shq 34  nx.   1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 
      
- vreshtarë/kopshtar-lulishtësi  maq    34 nx. 1 par. pr. 2 v. minimum 30 pikë 
-vreshtarë/kopshtar-lulishtësi shq 34 nx. 1 par. pr. 2 v. minimum 30 pikë 

 

 
Drejtimi  hotelieri dhe turizëm - 136 nxënës, 4 paralele 

- teknik i hotelierisë dhe turizmit  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 



- teknik i hotelierisë dhe turizmit  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- - kuzhinjer /ëmbëltorist/kamarier   maq 34 nx. 1 par.   pr. 3 v. minimum 30 pikë 
- - kuzhinjer /ëmbëltorist/kamarier shq 34 nx. 1 par.   pr. 3 v. minimum 30 pikë 
-       

 

Drejtimi elektroteknikë – 204 nxënës, 6 paralele 
- elektroteknik për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë 

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

- elektroteknik për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë 

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

elektroteknik-inxhinier i energjisë  shq 34.nx. 1par. pr.4.v. minimum 45 pikë 
autoelektricist-elektricist  shq 34.nx. 1 par. pr.3 v. miinimum 30 pikë 
- elektromekanik për harduer 
elektromekanik për softver dhe 
elektriçist për automjete 

maq     34 nx.   1 par. pr. 2 v. minimum 30 pikë 

- elektromekanik për harduer 
elektromekanik për softver dhe 
elektriçist për automjete 

shq     34 nx.   1 par. pr. 2 v. minimum 30 pikë 

      

 
Drejtimi  ndërtimtari dhe gjeodezi - 34 nxënës, 1 paralele 

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

 
 
Drejtimi  pylltari dhe përpunim i drurit - 68 nxënës, 2 paralele 

- teknik për pylltari  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

- zdrukthëtar  
shq     34 nx.   1 par.   pr. 3 v.          minimum 30 pikë 

 

 
101. SHKOLLA E MESME KOMUNALE E TEKSTILIT “GJOCE 
STOJÇESKI” 

 

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

Drejtimi  tekstil dhe lëkurë – 170 nxënës, 5 paralele 
- teknik për përpunimin e  rrobave maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për përpunimin e rrobave shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
-  teknik për modelimin e rrobave  shq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
-teknik për dizajnimin e rrobave shq 34 nx. 1 par. pr.4 v. minimum 45 pikë 
-konfeksioner shq 34 nx. 1 par. pr.3 v. minimum 30 pikë 

 
Drejtimi kimi-teknologji - 136 nxënës, 4 paralele 

- teknik i laboratorit kimik shq 
 

68 nx. 
   . 

2 par. 
   

pr. 4 v. 
    

minimum 45 pikë 
   

 
- teknik i ushqimit shq 34 nx 1 par. pr.4 v. minimum 45pikë 

-teknik i mbrojtjes së mjedisit jetësor shq   34 nx    1par. pr. 4v.       minimum 45.pikë 
 
 
 



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

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

 

 
 
 

102. SHKOLLA SHTETËRORE E  MUZIKËS “TODOR SKALOVSKI – TETOEC”   
Në vitin e parë do të regjistrohen 68  nxënës në 2 paralele (34 nxënës në 1 

paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës  në 1paralele në gjuhën 
shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 

Arsimi i artit – art muzikor - 68 nxënës, 2 paralele 
- muzicient i teorisë dhe muzicient 
performues  

 
maq  

 
34 nx. 

 
1 par. 

 
pr. 4 v. 

 
minimum 60 pikë 

- muzicient i teorisë dhe muzicient 
performues 

 
shq 

 
34 nx. 

 
1 par. 

 
pr. 4 v. 

 
minimum 60 pikë 

 
 
 

QENDRA E  ZHUPËS 
 
                  103.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ATA” 
 
Në vitin e parë do të regjistohen 102 nxënës ne 3 paralele (34 nxënës ne 1 paralele me mësim 
në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve 
dhe programeve mësimore për : 
                 

Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë 
                             maq. 34 nx.      1 par         
                             tur.    68 nx.      2 par 
 
 
SHTIP 

104.SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “SLLAVÇO 
STOJMENSKI”  
Në vitin e parë do të regjistrohen 238 nxënës në 7 paralele me mësim në 

gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për: 
 

Gjimnaz - 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë 
 

 
105.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “KOLE NEHTENIN” 

 

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

Drejtimi  makineri - 136 nxënës, 4 paralele 
 

- teknik për menaxhim kompjuterik / 
teknik mekanik 

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

- teknik i makinerisë për automjete- 
energjetikë /teknikë i makinerisë dhe  

maq 
 

34 nx. 
 

1 par. 
 

pr. 4 v. 
 

     minimum 45 pikë 
 



energjetikës                  
- mekanik i makinerisë/mekanik i 
konstruksioneve 

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

- automekanik  maq     34nx. 1 par.  
 

  pr.3 v.            minimum 30 pikë      

 

Drejtimi elektroteknikë - 170 nxënës, 5 paralele 
- elektroteknikë -energjetikë maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 

- elektroteknikë për elektronikë dhe 
telekomunikacion 

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

- elektroteknikë për teknikë 
kompjuterike dhe automatikë  

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

- elektromekanikë për teknikë 
kompjuterike dhe teknologji/  

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

      

 
Drejtimi  hotelieri dhe turizëm - 34 nxënës, 1 paralele 

- kamerier/kuzhinjer maq 34 nx. 1 par. pr. 3 v. minimum 30 pikë 
 

 

 
106. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “DIMITAR MIRASÇIEV”  

 

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

 
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë - 170 nxënës, 5 paralele 

- teknik për përpunumin e konfeksionit  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik për modelimin e konfeksionit  maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
-teknik për dizajnimin e konfeksionit maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 45 pikë 
- teknik i këpucëve /teknik për 
modelimin e këpucve 

maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 40 pikë 

-  konfeksioner  
 

maq 
 

34 nx. 
, 

1 par. 
   

pr. 4 v. 
. 

        minimum 30pikë 

 
107.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “JANE SANDANSKI” 

 

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

    Drejtimi  shëndetësi - 238 nxënës, 7 paralele 
- motër medicinale maq 102 nx. 3 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik dhëmbësh maq 34 nx. 1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik i farmacisë  maq 68 nx.  1 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 
- teknik fizioterapeut  maq 34 nx. 2 par. pr. 4 v. minimum 70 pikë 

 
 
 

108. QENDRA SHKOLLORE SHTETËRORE E MUZIKËS “SERGEJ 
MIHAJLOV”  

 

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

Arsim i artit – art muzikor - 68 nxënës, 2 paralele 
- teoriticient i muzikës dhe muzikant maq 68 nx.  2 par   pr. 4 v. minimum 60 pikë 



performues  
 
 
 

109. QENDRA PËR ARSIM TË MESËM SPECIAL PROFESIONAL 
“ISKRA” 
 

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

 
Drejtimi  bujqësi dhe veterineri  

- ndihmës në prodhimin bimor      

 
Drejtimi  makineri  

- ndihmës bravandreqës-limar      

 
 
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë  

- ndihmës  konfekcioner      

 
Drejtimi  grafikë 

- ndihmës -lidhës librash-kartonazher      

 

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

 
Drejtimi  bujqësi dhe veterineri 
Drejtimi  makineri 
Drejtimi  tekstil dhe lëkurë 
Drejtimi  grafikë 

 
  
 
 
 
 

 
PASQYRË 

e lëndëve mësimore nga arsimi fillor të cilët janë paraparë në kriteret  për  
rangimin e suksesit të nxënësve   

 
1 2 3 4 

Nr. 
ren. 

 
DREJTIMI 

Lëndët mësimore të cilat 
janë të detyrueshme  

 

Lëndët të cilat janë të 
rëndësishme për profesionin, 
respektivisht degës zgjedhore  

1. Bujqës dhe veterineri gjuhë amtare dhe gjuhë e 
huaj 

- biologji, kimi 

2. Pylltari dhe përpunimi i drurit gjuhë amëtare dhe gjuhë 
e huaj 

- biologji, matematikë 



3. Gjeologji, miniera dhe metalurgji  gjuhë amëtare dhe gjuhë 
e huaj 

- matematikë, fizikë 

4. Makineri gjuhë amëtare dhe gjuhë 
e huaj 

- matematikë, fizikë 

5. Elektroteknikë gjuhë amëtare dhe gjuhë 
e huaj 

- matematikë, fizikë 

6. Kimi-teknologji gjuhë amëtare dhe gjuhë 
e huaj 

- kimi,  matematikë 

7. Tekstil dhe lëkurë gjuhë amëtare dhe gjuhë 
e huaj 

- kimi, matematikë 

8. Grafikë gjuhë amëtare dhe gjuhë 
e huaj 

- kimi,  art figurativ 

9. Shërbime personale gjuhë amëtare dhe gjuhë 
e huaj 

- kimi, biologji 

10. Ndërtimtari dhe gjeodezi  gjuhë amëtare dhe gjuhë 
e huaj 

- matematikë, fizikë 

11 Shëndetësi gjuhë amëtare dhe gjuhë 
e huaj 

- biologji, kimi 

12. Komunikacion  gjuhë amëtare dhe gjuhë 
e huaj 

- matematikë, fizikë 

13. Hotelieri dhe turizëm gjuhë amëtare dhe gjuhë 
e huaj 

- biologji, gjeografi 

14. Ekonomi - juridik dhe tregti gjuhë amëtare dhe gjuhë 
e huaj 

- matematikë, histori 

15. Arsimi i arteve të bukura 
- drejtimi i artit të aplikuar  
 
- drejtimi arti muzikor 
 
- drejtimi i baletit 

gjuhë amëtare dhe gjuhë 
e huaj 

 
- art figurativ, histori 
- arsim muzikor, histori 
- arsim muzikor, edukatë fizike   

16. Gjimnaz : 
Drejtimi matematiko natyrorë 
(kombinimi A) 
Drejtimi matematiko natyrorë 
(kombinimi B) 
Drejtimi shoqëroro humanitar  
(kombinimi A) 
Drejtimi shoqëroro humanitar  
(kombinimi B) 
Drejtimi gjuhësor - artistik  
(kombinimi A) 
Drejtimi gjuhësor - artistik  
(kombinimi B 
 
 
 
 
 
 

gjuhë amtare dhe gjuhë e 
huaj 

 
- matematikë, fizikë  
 
- matematikë, biologji 
 
- matematikë, histori 
 
- matematikë, histori 
 
- matematikë, histori 
 
- matematikë, histori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Gjimnaz -  gjimnaz matematiko-
informatikë 

gjuhë amtare dhe gjuhë e 
huaj 

 - matematikë fizikë  

18. Gjimnaz sportiv Gjuhë amtare dhe gjuhë e 
huaj  

-biologji 
-edukatë fizike  



 
*Gjuha amtare: gjuha maqedonase, gjuha shqipe, gjuha turke dhe gjuha serbe 
 

II. KUSHTET PËR REGJISTRIMIN  E  NXËNËSVE 
 

Regjistrimi i nxënësve në shkollat e mesme publike (në tekstin e mëtutjeshëm: shkollat), 

për vitin shkollor 2020/2021 do të realizohet sipas kushteve dhe mënyrës  të përcaktuar me 

Ligjin për arsim të mesëm, Ligjin për arsim profesional dhe trajnim, Ligjin për Akademin e 
sportit, Ligji për Gjimnazin matematiko-informatikë dhe me këtë Konkurs.  

Transporti falas apo akomodimi i nxënësve të cilët do të regjistrohen në vitin e parë në 
shkollat e mesme publike, nuk do të sigurohet nëse lloji i zgjedhur arsimor (drejtimi) ekziston  në 
komunën, respektivisht regjionin. Mësimi realizohet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik. 

 
Për pjesëtarët e bashkësive etnike që e ndjekin mësimin në gjuhën që është ndryshe 

nga gjuha maqedonase dhe alfabeti cirilik, mësimi në shkollat e mesme publike realizohet në 
gjuhën dhe shkrimin e bashkësisë përkatëse.  
 

Kushtet për regjistrim të nxënësve janë: 
- të ketë mbaruar arsimin fillor; 
- të mos jenë më të vjetër se 17 vjeç 
- të jenë përcaktuar për një nga planet dhe programet nga llojet e mëposhtme 

arsimore 
 

a) gjimnaz 
b) arsim profesional dhe trajnim 
c) arsim i mesëm i arteve 
d) arsim i mesëm për nxënës me nevoja të veçanta arsimore 

- t'i plotësojnë kriteret e përcaktuara në  Konkurs. 
 
 

 
 
 
 
 
Në arsimin e mesëm të arteve mund të regjistrohen edhe nxënës të talentuar të cilët nuk kanë 
të kryer arsimin fillor, me pëlqim paraprak me shkrim nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, me 
obligim që paralelisht të kryejnë arsimin fillor. Në arsimin e mesëm për nxënësit me nevoja të 
veçanta arsimore nxënësit do të përfshihen sipas llojit dhe shkallës së aftësive të kufizuara. 
 Në gjimnazin “Josip Broz Tito” – Shkup do të regjistrohen 20 nxënës në vitin e tretë në 
programin – Matura ndërkombëtare.   
 

Paralele të shpërndara në kuadër të shkollave të mesme publike ka në: Shkollën e 
mesme komunale “Aco Ruskovski” - Berovë në Pehçevë, Qendrën për arsim të mesëm të 
orientuar “Zdravko Çoçkovski” – Dibër në Mogorçë; Shkollën shtetërore për muzikë “Todor 
Skallovski – Tetoec” – Tetovë në Strugë; Shkolla e mesme e qytetit të Shkupit “Vllado Tasevski” 
në Shkollën e mesme të Qytetit të Shkupit “8 Shtatori”, Shkollën e mesme shtetërore për 
edukim dhe rehabilitim “Shën Naum Ohridski” – Shkup, në Shkollën e mesme komunale 
“Kuzman Shapkarev” – Manastir.  

.    



Paralele në të cilat realizohet mësim bilingual ekzistojnë  në: Shkollën  e mesme të 
qytetit të Shkupit Gjimnazi “Orce Nikollov” (një paralele bilinguale në gjuhën maqedonase-
frenge dhe tre paralele bilinguale në gjuhën maqedonase-angleze), Shkollën e mesme të Qytetit 
të Shkupit Gjimnazi “Rade Jovçevski Korçagin” (një paralele bilinguale në gjuhën maqedonase-
frenge), Shkolla e mesme komunale “Shën Kirili dhe Metodi” – Negotinë (një paralele bilinguale 
në gjuhën maqedonase-frenge), Shkollën e mesme komunale Gjimnazi “Kiril Pejçinoviq” – 
Tetovë (një paralele bilinguale në gjuhën maqedonase-frenge dhe një paralele bilinguale në 
gjuhën shqipe-frenge), Shkollën  e mesme komunale Gjimnazi “Goce Dellçev” – Kumanovë (një 
paralele bilinguale në gjuhën maqedonase-frenge), Shkollën  e mesme të Qytetit të Shkupit 
“Llazar Tanev” (një paralele bilinguale në gjuhën maqedonase-frenge) dhe Shkollën e mesme 
komunale “Gostivar”- Gostivar (një paralele bilinguale në gjuhën maqedonase-angleze dhe një 
paralele bilinguale në gjuhën shqipe-angleze), shkollën e mesme të Qytetit të Shkupit Gjimnazi “ 
Pançe Arsovski” (një paralele bilinguale në gjuhën maqedonase-angleze) dhe Shkollën e 
mesme komunale Gjimnazi “ Josip Bros Tito”-  Manastir (një paralele bilinguale në gjuhën 
maqedonase-frenge), Shkollën e mesme komunale  “ Taki Daskalo” Manastir ( një paralele 
bilinguale gjuhën maqedonase - angleze) dhe shkollën e mesme komunale “ Josif Josifovski” - 
Gjevgjeli ( një paralelel bilinguale në gjuhë maqedonase - frenge) 

 

Paralele në të cilat mësohet gjuha gjermane me fond javor prej 6 orëve ka në 
Shkollёn e mesme tё Qytetit të Shkupit Gjimnazi “Josip Broz Tito”, Shkollёn e mesme tё Qytetit 
të Shkupit “Georgi Dimitrov” dhe Shkollёn e mesme tё qytetit të Shkupit “Vëllezërit Milladinov”. 

 
Paralele të shpërndara në përbërje të shkollës së mesme Akademia e Sportit ka në:  
 
 
- SHMK „Kuzman Shapkarev” – Manastir, futboll ; 
- SHMK “ Pero Nakov” - Kumanovë, basketboll 
- SHKHT „Vanço Pitosheski” – Ohër, futboll ; 

                -  SHMK Gjimnazi „Mirçe Acev” – Prilep,  futboll; 
- SHMK Nikolla Karev - Strumicë , futboll 
- SHMPK „Mosha Pijade“ – Tetovë, futboll; 
- SHMK „Kole Nehtenin” – Shtip, futboll. 

                
 
 
 

Nxënësit e përkatësisë etnik rome mund të regjistrohen në shkolla të caktuara të mesme 
publike nëse kanë deri në 10% më pak pikë nga numri i pikëve të parapara me Konkursin për 
planet dhe programet mësimore të përshtatshme, edhe nëse i plotësojnë kriteret plotësuese për 
testim të njohurive dhe aftësive për shkollën e caktuar.   
 
 

 

III. DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM  
 

Gjatë aplikimit, nxënësit duhet të sjellin dokumentet e mëposhtme: 
- fletëparaqitje  për regjistrim (fletëparaqitjen për regjistrim nxënësi mund ta 

merr në shkollën ku nxënësi dëshiron të regjistrohet dhe e njëjta është falas); 
- dëftesat origjinale nga klasa e VI deri në  të IX; 

    -   diplomë (nëse disponon,  për vendin e I-rë, II-të dhe III-të ) të fituara në gara 
shtetërore dhe ndërkombëtare nga gjuha amtare, gjuhë e huaj, shkenca natyrore, matematikë, 



kimi , fizikë, biologji dhe gjeografi dhe lëndë mësimore të cilat janë të rëndësishme për drejtimin 
dhe lëmin zgjedhore.    

- certifikatë nga libri amë i të lindurve (pa marrë parasysh datën e lëshimit) 
 

 Nxënësit gjatë konkurrimit në Akademinë për Sport duhet të dorëzojnë edhe vërtetim 
për aftësi sportive për sportin për të cilin nxënësi është kontrolluar.   

 
Për programin Matura ndërkombëtare në Shkollën e mesme të Qytetit të Shkupit “Josip 

Broz Tito”, afatet e regjistrimit, dokumentet e nevojshme dhe të gjitha informacionet e 
nevojshme do të publikohen në tabelën e shpalljeve të shkollës.  
 
 
 
 

IV. AFATET E KONKURSEVE  
 

 Paraqitja dhe regjistrimi i nxënësve realizohet në një afat regjistrues me tre paraqitje në 
muajin  qershor. 
 
 Paraqitja dhe regjistrimi i parë në afatin e regjistrimit të qershorit realizohet më 16 dhe 
17 qershor 2020, ndërsa rezulatet nga regjistrimi dhe vendet e lira do të publikohen më 18 
qershor 2020. 
 
 Testimi kualifikues do të organizohet në shkollat për arsim të mesëm në 22  qershor  
2020, ndërsa rezultatet do të publikohen në 22 qershor   2020. Kontrollimi i njohurive të 
nxënësve të bashkësive  do të realizohet në gjuhën në të cilën nxënësi e ka ndjekur arsimin 
fillor.  
 

Pas publikimit të rang listave, nxënësit të cilët nuk janë regjistruar në 
shkollë janë të obliguar që në afat prej 48 orëve ta tërheqin dokumentacionin e 
dorëzuar, gjithashtu edhe shkollat janë të obliguar që në afat prej 48 orëve tua 
kthejnë dokumentacionin.  
 
 

Paraqitja dhe regjistrimi i  dytë i nxënësve  do të realizohet në 24 dhe 25 qershor 2020  
, ndërsa rezultatet nga regjistrimi dhe vendet e lira do të publikohen në 26 qershor 2020. 

 

Paraqitja dhe regjistrimi i  tretë i nxënësve  do të realizohet në 29 korrik  2020  , ndërsa 

rezultatet nga regjistrimi dhe vendet e lira do të publikohen në 30 korrik  2020. 
 
 
Nxënësit  të cilët dërgohen në riprovim, provim të vitit, provim për avancim më të 

shpejtë, mund të regjistrohen në shkolla ku  do të mbeten  vende  të lira pas afatit të 
qershorit, më 24 gusht  2020 të cilët dorëzojnë dëshmi të dokumentacionit. 

 
 

Paraqitja për programin Maturë ndërkombëtare në Gjimnazin “Josip Broz Tito” do të 
realizohet prej 4 deri në 15 maj 2020.  
 
 
 

V. KRITERET PËR PËRZGJEDHJE 



 
Kriteret për përzgjedhjen e  nxënësve janë: 

 suksesi mesatar prej  klasës së  VI-IX; 

 suksesi  mesatar i nxënësit i arritur nga katër lëndë (gjuhë amtare, gjuhë të 
huaj, dhe dy lëndë të cilat janë të rëndësishme për drejtimin); 

-    diploma (për vendin e I-rë, II-të dhe III-të), të fituar në  gara ndërkombëtare si 
dhe shtetërore ( të organizuara nga shoqatat e akredituara nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës) , nga gjuha amtare, gjuhë e huaj, shkenca natyrore, matematikë, kimi fizikë, biologji 
dhe gjeografi dhe lëndë mësimore të cilat janë të rëndësishme për drejtimin dhe lëmin 
zgjedhore.    

 

 vlera mesatare nga pikët e fituara për sjelljen. 
 
Në shkollat ku paraqiten nxënës me numër më të madh, nga numri i planifikuar me 

pikë të barabarta, do të organizohet test kualifikues nga lëndët të cilat janë të rëndësishme për 
drejtimin. 

 
 

 
 Në shkollën e mesme të arteve (muzikë, balet dhe art) dhe gjimnazin sportiv, shkollat do 
të caktojnë kritere  plotësuese.  
 Për suksesin  mesatar nga klasa e VI deri në klasën e IX, nxënësi mund të fitojnë më së 
shumti 50 pikë (suksesi i përgjithshëm  nga klasa e gjashtë, shtatë, tetë dhe nëntë  mblidhet, 
ndahet në katër dhe numri i njëjtë shumëzohet me koeficientin 10) 
 
 

Për suksesin mesatar të arritur nga katër lëndë mësimore të propozuara (dy lëndë 
mësimore të detyrueshme për të gjitha llojet e arsimit dhe dy lëndë mësimore të cilat janë të 
rëndësishme për drejtimin), nxënësi mund të fitojë më së shumti 20 pikë (5 pikë për çdo lëndë). 

 
Për vende të fituara në  gara ndërkombëtare dhe gara shtetërore nxënësi mund të 

fitojë më së shumti 5 pikë. (Për vend të fituar në gara ndërkombëtare 5 pikë, për vend të fituar 
në gara shtetërore : 3 pikë për vendin e I-rë , 2 pikë për vendin e I I-të  dhe 1 pikë për vendin e I 

I I- të ). Nxënësit i vlerësohet vetëm një diplomë që i sjell më shumë pikë. 

 
Për vlerën mesatare të pikëve për sjelljen prej klasës së VI deri në klasën  IX 

nxënësi mund të fitojë më së shumti 5 pikë. ( Sjellja shembullore vlerësohet me 5 pikë, sjellja e 
mirë vlerësohet me 3 pikë dhe sjellje e pakënaqshme vlerësohet m 0 pikë. Vlera mesatare 
është shuma nga pikët për sjelljen nga klasa e gjashtë, shtatë, tetë dhe nëntë të pjesëtuar me 
4).  
 

Nxënësi sipas të gjitha kritereve të  caktuara me këtë Konkurs mund të fitojë 
më së shumti 80 pikë. 

 
Numri i caktuar minimal i pikëve për paraqitjen e parë, është pjesë përbërëse e këtij 

Konkursi. 
Shkollat për paraqitjen e parë mund të zvogëlojnë numrin e përcaktuar në pikët 

minimale të përcaktuara në Konkursin, më së shumti 10 pikë, përveç se për gjimnaz, drejtimin 
ekonomi - juridik dhe tregti dhe drejtimi shëndetësi. 
 
 



Shkollat janë të obliguara që me Konkurs intern për paraqitjen e dytë përkatësisht 
paraqitjen e tretë  të theksojnë minimumin e pikave të përcaktuara me të cilat nxënësit mund të 
konkurrojnë për regjistrim në planin dhe programin e caktuar mësimor. Publikimi i pikëve 
minimale duhet të realizohet më 22 qershor 2020 për paraqitjen e dytë, përkatësisht më 26 
qershor 2020 për paraqitjen e tretë. 

 
 

Për nxënësit të cilët kanë mbaruar klasën e nëntë në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut , ndërsa një, dy apo tre klasë ( VI,VII apo VIII) kanë përfunduar jashtë vendit, për 
ato klasë do të merret suksesi nga klasa e nëntë dhe do të vlejnë të gjitha kriteret e 
njëjta të lartë përmendura  gjatë përzgjedhjes së nxënësve.  
 

 

VI. PUBLIKIMI I SHPALLJEVE INTERNE  
     

Shkollat e mesme publike shpalljet interne i publikojnë në vende publike të shkollës më 
së voni deri më 24 prill  2020, në bazë të numrit të përgjithshëm të nxënësve dhe paraleleve të 
caktuara me këtë Konkurs. 

 

 
     

Ministër i Arsimit dhe Shkencës, 
 

 Dr. Arbër Ademi  
 
 

 
 

 
 


