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1. Вовед 
 
Согласно со планираните активности од Програмата за работа на Владата на 
Република Македонија (2014 - 2018) е предвидена и реализација на меѓуучилишни 
активности за избор на најдобар ученик - Лидер во струката од завршните години 
во стручното образование во Република Македонија. 
 
Изборот се организира за да се покажат, докажат, вреднуваат и рангираат 
знаењата, умеењата, вештините, способностите и вредностите (компетенциите) 
на учениците по стручните предмети во рамките на струката/ одделен образовен 
профил од техничкото образование (со четиригодишно траење на образованието) 
и стручното образование за занимање (тригодишно траење на образованието).  
 
Активностите во средните стручни училишта се организираат за учениците од 
завршните години и се спроведуваат секоја учебна година во октомври, ноември и 
декември. 
 
Упатството има цел да го објасни начинот и процесот на планирање, организација 
и реализација на изборот за прогласување Лидер во рамките на струката во 
средните стручни училишта, а воедно ќе им послужи на сите релевантни учесници 
(училишта, наставници, ученици и други) за успешно планирање, организација и 
реализација на активностите за избор на лидер во струката во стручното 
образование во Република Македонија. 
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2. Цели на проектот „Лидер“  
 
Општите цели на Проектот се: 
- стимулирање на иновативниот и претприемачкиот дух кај учениците од 

завршните години на образованието; 
- промовирање на стручното образование; 
- зголемување на атрактивноста на средните стручни училишта. 

 
Конкретните цели на Проектот се:  
- вреднување на нивоата на знаењата, умеењата, вештините, способностите и 

вредностите (компетенциите) на учениците од соодветен образовен профил; 
- рангирање на учениците според постигањата; 
- откривање, поттикнување и промовирање на учениците кои се талентирани и 

надарени за одредена област и нивно прогласување „Лидер во струката“; 
- планирање на кариерниот развој на учениците; 
- јакнење на соработката со социјалните партнери од соодветната област. 

 
 
3.  Учество 
 
Право на учество имаат сите редовни ученици од завршните години на 
образованието, односно учениците од четврта година во техничкото образование 
и учениците од трета година во стручното образование за занимање, кои 
доброволно ќе се пријават на Повикот објавен од страна на училиштето. 
Се организира избор за учениците од образовните профили кои се застапени во 
две и повеќе училишта во Република Македонија.  
Доколку на државно ниво има пријавено помалку од три учесници по образовен 
профил, нема да се реализираат активностите за истиот. 
 
 
4. Организација 
 
До 5 октомври, стручните училишта објавуваат Повик за учениците од завршните 
години за учество во проектот „Лидер“. 
До 20 октомври, училиштата изготвуваат списоци на сите заинтереси-
рани/пријавени ученици по соодветните струки. За бројот на пријавените ученици 
го информираат советникот од соодветната струка во ЦСОО, преку електронска 
пошта (Прилог 1 - податоци за советниците во ЦСОО со телефони за контакт и 
електронски адреси). 
До 30 октомври, ЦСОО изготвува распоред со термини за реализација на 
активности за избор на најдобар ученик за образовен профил за сите три фази 
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(ниво на паралелката, училишно и државно ниво) и ги објавува на интернет-
страницата на МОН и на ЦСОО. 
 
 
 
Прва фаза – избор на ниво на паралелка 
 
Изборот на учениците на ниво на паралелка се организира во првата недела од 
ноември и ќе се реализира со тестови. Прашањата за тестот на ниво на 
паралелка ги изготвува училиштето и истиот треба да содржи прашања со кои ќе 
се вреднуваат општите познавања на учениците по сите дотогаш изучени стручни 
предмети од прва, втора и трета година од образовниот профил за учениците од 
четиригодишното техничко образование, односно од стручните предмети од прва 
и втора година за учениците од тригодишното образование за занимања. Тестот 
треба да содржи вкупно 30 прашања.  
По завршување на изборот на ниво на паралелка се изготвува ранг-листа на 
ученици според постигнатиот успех. Учениците кои покажуваат најдобар успех 
продолжуваат во втора фаза.  
Бројот на ученици во втората фаза го одредува училиштето и истиот треба да 
биде од 3 до 20 ученици. Доколку за избор на ниво на паралелка се пријават 
помалку од три ученика, учениците директно се пријавуваат за избор на државно 
ниво.  
  
 
Втора фаза – избор на ниво на училиште 
 
Изборот меѓу најдобрите ученици на ниво на училиште се организира втората 
недела од ноември.  
Активностите за избор на ниво на училиште се состојат од теоретски и практичен 
дел, со можност за полагање во два дена.  
Теоретскиот дел се состои од одговарање прашања на тестот (по можност 
електронски) со средно ниво на сложеност.  
Практичниот дел се состои од решавање практична задача/вежба во кабинет за 
практична настава, односно училишна работилница. 
Тестовите на ниво на училиште ги подготвуваат училиштата. Тестот треба да 
содржи прашања од сите стручни предмети што се изучуваат во прва, втора и 
трета година од образовниот профил за учениците од четиригодишното техничко 
образование, односно од стручните предмети од прва и втора година за 
учениците од тригодишното образование за занимања.  
Тестот треба да содржи 30 прашања.  
Практичната задача/вежба се подготвува во писмена форма, согласно со 
наставните програми по практична настава. Наставниците изготвуваат најмалку 
три задачи/вежби, од кои учениците избираат по пат на извлекување. 
Соодносот на бодовите меѓу првиот и вториот дел на изборот и критериумите за 
бодирање ги одредуваат  училиштата. 
По завршување на училишниот избор се изготвува ранг-листа и истата се 
доставува во електронска форма до соодветниот советник по струка од ЦСОО, 
најдоцна до крајот на втората недела на ноември. 
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Трета  фаза –избор на лидер на државно ниво 

 
Најдобрите ученици на ниво на училиште учествуваат на државно ниво за избор 
на лидер, кој се одржува во четвртата недела од ноември, по претходно 
дефиниран план за бројот на учениците.  
 
МОН, по предлог на ЦСОО, определува училишта-домаќини по струка и 
образовни профили до првата недела на ноември.  
 
Соодветниот советник по струка од ЦСОО изготвува список на учесници за 
државен избор, врз основа на бројот на ученици. Списокот се објавува на 
интернет-страницата на ЦСОО, третата недела на ноември. Бројот на учениците 
кои ќе учествуваат на државно ниво по одреден образовен профил треба да се 
движи од 3 до 20 ученици (бројот се одредува во зависност од развиеноста на 
струката). 
 
Изборот се реализира со теоретски и практичен дел. 
 
До крајот на првата недела на ноември, соодветниот советник по струка ги 
изработува прашањата за тестот како теоретски дел од изборот и по потреба 
соработува со професори од соодветни факултети.   
Теоретскиот дел се состои од електронски1 тест, додека практичниот дел се 
состои од реализирање работна/практична задача/вежба.  
 
До 15 ноември, училиштето-домаќин има обврска да достави до училиштата-
учесници и соодветниот советник од 3 до 5 работни/практични задачи/вежби како 
можни задачи за практичниот дел. Изборот на практичната задача се врши на 
денот на натпреварот.  
 
До 15 ноември, од страна на директорот на училиштето-домаќин каде што се 
реализира државниот избор по струка и образовен профил, се именува Комисија 
(во понатамошниот текст – Организациска комисија) која има задача да подготви 
Работен план на државниот избор. 
Работниот план ја содржи динамиката на натпреварот, организацијата на 
просторот за непречено одвивање на натпреварот и работата на комисиите и 
работните групи. 
Организациската комисија ги утврдува потребните материјално-технички и 
просторни услови за организација и спроведување избор. 
 
Членови на Организациската комисија се: 

1. Директорот на училиштето-домаќин - претседател на комисијата; 
2. Наставник по стручно-теоретски предмети од училиштето-домаќин - член 

на комисијата; 
3. Наставник по практична настава од училиштето-домаќин - член на 

комисијата;  

1Доколку не се обезбедат  потребните услови за електронско тестирање, тестирањето ќе се реализира на 
класичен начин. 
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4. Наставник по информатика од училиштето-домаќин - член на комисијата.  
 
Училиштата кои ќе учествуваат имаат обврска, до 15 ноември, да испратат до 
училиштето-домаќин листа од најмалку два наставника од соодветната струка 
(еден наставник од теоретски стручни предмети и еден наставник од практична 
настава), кои задолжително ќе присуствуваат на државниот избор за вклучување 
во комисии за избор.  
 
Бодирање  
 
Максимален број на освоени бодови од теоретскиот и практичниот дел од избор е 
80 бода. 
 
Максимален број на освоени бодови од теоретскиот  дел е 30 бода.  
 
Максимален број на освоени бодови од практичниот дел е 50 бода. 
 
Критериумите за бодирање на практичниот дел за соодветниот профил ги 
подготвува училиштето-домаќин. 
  
До крајот на третата недела на ноември, советниците по струка од ЦСОО 
подготвуваат: 

- формулирани практични задачи/вежби;  
- изготвен клуч на тестот;   
- испечатени тестови (доколку тестирањето не е електронски). 

 
 
5. Реализација  
 
Прва фаза – избор на ниво на паралелка 
 
Училиштата се одговорни за реализација на изборот на ниво на паралелка. Исто 
така, училиштата изготвуваат прашања за тест и клуч на одговорите, ги 
прегледуваат тестовите (доколку не е електронски) и објавуваат ранг-листа на 
ниво на паралелка. 
 
Директорот на училиштето формира работни групи за: 

- изготвување прашања за тест; 
- надгледување на учениците при изборот;  
- прегледување на тестовите. 

 
Втора фаза – избор на ниво на училиште 
 
Училиштата се одговорни за реализација на изборот на ниво на училиште. 
Училиштата изготвуваат прашања за тест и клуч на одговорите, вршат 
прегледување на тестот (доколку не е електронски), подготвуваат 
работни/практични задачи/вежби и критериуми за бодирање и објавуваат ранг-
листа на ниво на училиште за секој образовен профил. 
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Директорот на училиштето формира работни групи за: 

- изготвување прашања за тест;  
- подготовка на работни/практични задачи/вежби со критериуми за 

бодирање; 
- надгледување на учениците при изборот;  
- прегледување на тестовите. 

 
По завршување на училишните активности и прогласување на најдобрите ученици 
на ниво на училиште, училиштата изготвуваат ранг-листа и истата ја доставуваат 
до соодветниот советник од ЦСОО до крајот на втората недела на ноември. 
 
Трета  фаза – избор на државно ниво 
 
Конечниот список со учениците го подготвува советникот по соодветната струка 
од ЦСОО, врз основа на ранг-листите добиени од училишниот избор.  
 
Списокот се објавува на интернет-страницата на МОН и на ЦСОО. По објавување 
на списокот, училиштата го потврдуваат учеството на учениците до училиштето-
домаќин и до соодветниот советник по струка од ЦСОО (во електронска форма). 
 
Основните критериуми за организирање и избор на лидер на учениците по 
соодветните струки се следните: 

- на државно ниво може да учествуваат најдобрите ученици од училишните 
избори; 

- изборот се реализира на јазикот на кој ученикот ја следи наставата; 
- изборот на ученици се врши врз основа на постигнатите резултати од 

претходните фази на избор; 
- рангирањето на постигањата на ученикот се врши врз основа на 

постигнатиот број на бодови; 
- доколку повеќе ученици постигнат ист број бодови за „Лидер во струка“ ќе 

биде прогласен ученикот кој го завршил теоретскиот и практичниот дел за 
пократок временски период; 

- домаќинот на државниот избор е училиштето кое го определува МОН во 
соработка со ЦСОО; 

- набљудувачите/тестаторите кои го следат изборот, ги определува 
училиштето-домаќин, со одлука на директорот на училиштето-домаќин; 

- незадоволниот учесник на изборот (ученикот или неговиот наставник-
ментор) во рок од 90 минути по објавувањето на резултатите, може да 
поднесе приговор до Централната комисија која одлучува по приговорот. 

 
Директорот на училиштето-домаќин формира работна група за надгледување на 
учениците. Членовите на работната група за надгледување на учениците за 
теоретскиот дел треба да бидат од редот на наставници од општообразовни 
предмети од училиштето-домаќин. 
 
Членовите на работната група за надгледување на учесниците од практичниот 
дел се наставници по практична настава од училиштата-учесници на изборот. 
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Секој од работната група за надгледување на работата на учесниците е должен 
во просторијата во која ќе врши надзор да: 

- ги идентификува учесниците (личен документ со слика) и тоа по список на 
ученици добиен од организациската комисија; 

- обезбеди регуларен тек на изборот. 
 
 
Централната комисија има обврска да ги достави тестовите (доколку тестирањето 
не е електронски) и практичните задачи/вежби до учениците и да го означи 
почетокот на активностите за избор. 
 
Централната комисија се состои од 5 члена и тоа: 

- Директорот на училиштето-домаќин; 
- Претставник од МОН; 
- Советник за соодветната струка од ЦСОО; 
- Претставник од соодветната комора и 
- Претставник од соодветен факултет. 

 
За време на активностите за избор, ученикот не смее да ја напушти просторијата 
без одобрување (само еднаш, но не подолго од пет минути). Во спротивно, 
неговото учество се смета за завршено. 
 
Училиштата кои учествуваат на изборот, во соработка со училиштето-домаќин, 
имаат обврска да ги обезбедат потребните материјали и работен алат за 
учениците од соодветната струка. 
 
Работните места за реализација на практичниот дел од изборот се избираат по 
случаен пат на денот на изборот. 
Времетраењето на натпреварот е 150 минути (60 минути за тест + 90 минути за 
работна/практична вежба/задача). 
 
Задачата/вежбата за практична работа се избира на денот на натпреварувањето 
од страна на  Централната комисија. 
 
 
Прегледување на тестовите 
 
Организациската комисија назначува работни групи за прегледување на тестот, 
односно работни групи за прибирање на податоците од компјутерската обработка 
(ако тестирањето се одвива електронски).  
Назначувањето на прегледувачите на тестовите се врши една недела  пред 
одржување на изборот, а нивната распределба по групи им се соопштува на денот 
на изборот. Прегледувачите на тестовите треба да бидат наставници по стручни 
предмети од различни училишта. 
Работата на работните групи за прегледување на тестовите започнува откако ќе 
ги добие материјалите од Централната комисија, доколку изведувањето е 
класично (не е електронски). 
По извршеното прегледување на тестовите, односно прибирање на податоците од 
компјутерската обработка, работните групи изготвуваат ранг-листа по шифра и 
освоени бодови која ја доставуваат до Централната комисија. 

 7 



По извршеното прегледување на практичните задачи/вежби на учениците, 
работните групи ги враќаат оценувачките листови на Централната комисија со 
изготвена ранг-листа по шифра и освоени бодови. 
 
 
Начин на истакнување на резултатите 
 
Централната комисија ги дешифрира, ги обработува и ги истакнува резултатите 
од практичниот и теоретскиот дел. 
 
Резултатите од изборот се јавни и се објавуваат истиот ден кога завршуваат сите 
активности, во просториите каде што се одржуваат.  
 
По истакнувањето на резултатите, учесниците имаат право на приговор до 
Централната комисија во рок од 90 минути. Централната комисија решава по 
приговорите и ги објавува конечните резултати од изборот и подготвува записник 
за изборот. 
 
 
Во рок од 10 дена по завршувањето на изборот, ЦСОО доставува Извештај за 
резултатите од изборот за сите струки на државно ниво до МОН.  
 
Извештајот треба да ги содржи следните податоци: 

- назив на изборот на државно ниво; 
- струка и образовен профил; 
- место и време на одржување на изборот; 
- број на учесници; 
- список со податоци за сите ученици „Лидери во струка“, постигнати 

резултати (табеларен приказ со име и презиме на ученикот, година на 
образование/паралелка, назив и место на училиштето). 

 
Резултатите од избор  ќе се објават на интернет-порталот „Лидер“ (lider.edu.mk) и 
на интернет-страницата на МОН (www.mon.gov.mk) и ЦСОО (www.csoo.edu.mk). 
 
Избраните ученици ќе се стекнат со титула „Лидер“ во својата област – струка. На 
секој ученик кој ќе се стекне со титулата „Лидер“ и на неговиот ментор ќе им биде 
доделено признание на официјален настан/ конференција за што училиштата 
дополнително ќе бидат известени.  
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Прилог 1 – Податоци за советниците во ЦСОО: 
 
 

Советник за стручно 
образование и обука 
во: 

Име и презиме e-mail Контакт 
телефон 

Економско – правна и 
трговска струка 

Елизабета Ј. Радановиќ elizabeta@csoo.edu.mk 078/ 396-305 

Електротехничка 
струка 

Зоран Јовчевски zoran@csoo.edu.mk 078/ 396-312 

Здравствена струка Лидушка Василеска liduska@csoo.edu.mk 078/ 396-304 
Земјоделско –
ветеринарна и 
градежна струка 

Бранко Алексовски branko@csoo.edu.mk 078/ 396-302 

Струката лични услуги Марија Настовска marija@csoo.edu.mk  076/ 339-204 
Машинска струка Ридван Зеќири ridvan@csoo.edu.mk 078/ 396-301 
Сообраќајна струка Азра Тутиќ azra@csoo.edu.mk  076/ 339-201 
Спорска гимназија Ласте Спасовски laste@csoo.edu.mk 078/ 396-303 
Текстилно – кожарска 
струка 

Лепа Трпеска lepa@csoo.edu.mk 078/ 396-313 

Угостителско – 
туристичка струка 

Чедомир Димовски chedo@csoo.edu.mk 078/ 396-314 

Хемиско – технолошка 
и графичка струка 

Ардијана Исахи Палоши ardijana@csoo.edu.mk 078/ 396-309 

Шумарско – 
дрвопреработувачка и 
рударско – геолошка 
струка 

Роза Арсовска roza@csoo.edu.mk 078/ 396-313 
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