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На простор од 10000m2, во општината Карпош во Скопје се наоѓа најголемото
училиште во Македонија СГГУ на Град Скопје „Здравко Цветковски“.
Локацијата е многу погодна бидејќи е поврзана со сите автобуски линии и
нема потешкотии со превозот на учениците.



 Напредокот и развојот на секоја
држава зависи од развојот на
стопанството.

 Градежништвото во Македонија е
во подем.

 Градежни фирми и проектантски
бироа имаат потреба од
квалитетен, современ и
квалификуван кадар.

 Според новите закони, работа во
таквите претпријатија може да
добијат само оние кои ќе ја имаат
вистинската квалификација.

СЕКТОР: ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА
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квалитетен, современ и
квалификуван кадар.

 Според новите закони, работа во
таквите претпријатија може да
добијат само оние кои ќе ја имаат
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СЕКТОР: ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА

Училиштето во рамките на стручното
образование - секторот градежништво и
геодезија нуди избор на:
 техничко образование -

четиригодишно траење, и
 стручно образование за занимања -

тригодишно траење.

Училиштето во рамките на стручното
образование - секторот градежништво и
геодезија нуди избор на:
 техничко образование -

четиригодишно траење, и
 стручно образование за занимања -

тригодишно траење.



СЕКТОР: ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА

Со четиригодишно траење се квалификациите:
 архитектонски техничар;
 техничар дизајнер за внатрешна

архитектура;
 градежен техничар;
 геодетски техничар.

Со четиригодишно траење се квалификациите:
 архитектонски техничар;
 техничар дизајнер за внатрешна

архитектура;
 градежен техничар;
 геодетски техничар.



АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

Архитектурата е уметност!
Се развива креативноста за
проектирање и изведба на
објекти од високоградба
(станбени згради, училишта,
банки, трговски центри,
хотели, стадиони и др).

Архитектурата е уметност!
Се развива креативноста за
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АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

 Најубавото во овие паралелки е тимското работење,
при што учениците работат тимски и се дружат.

 Цртањето е најзастапено на часовите и се работи под
менторство на професорот.



Можност за искажување на идеите преку
цртежи и нивна просторна реализација

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР



Овозможува развој и примена на вашите способности за :

 ДИЗАЈН
 КРЕАЦИЈА
 ИНОВАЦИЈА
 УМЕТНОСТ

ЕНТЕРИЕР

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНЕР ЗА ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА

Овозможува развој и примена на вашите способности за :

 ДИЗАЈН
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 ИНОВАЦИЈА
 УМЕТНОСТ

ЕНТЕРИЕР



ПРЕД                                                                        ПОТОА

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНЕР ЗА ВНАТРЕШНА
АРХИТЕКТУРА



ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНЕР ЗА ВНАТРЕШНА
АРХИТЕКТУРА

ПРЕД ПОТОА



ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНЕР ЗА ВНАТРЕШНА
АРХИТЕКТУРА



ГРАДЕЖЕН ТЕХНИЧАР

 трасира патишта;
 гради мостови;
 гради брани;
 скротува реки.



 учествува во проектирање на објекти од нискоградба,
високоградба и хидроградба.

 директно учествува во изградбата на објектите од висока,
ниска градба и хидроградба.

 врши лабораториски испитувања и подготвува соодветни
технички документи.

ГРАДЕЖЕН ТЕХНИЧАР



Учествува во проектирање и изградба на објекти
отпорни на земјотреси.

ГРАДЕЖЕН ТЕХНИЧАР

Градежни техничари во посета на
ИЗИИС



ГРАДЕЖЕН ТЕХНИЧАР

Организира уредување на дворови, паркинзи и тротоари



ГРАДЕЖЕН ТЕХНИЧАР

Врши надзор на изведба на објекти



Врши лабораториски испитувања

ГРАДЕЖЕН ТЕХНИЧАР



ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР

Геодетот врши премер
и изработува мапи за
потребите на:
 Катастар
 Градежништво
 Рударство
 Индустрија

Геодетот врши премер
и изработува мапи за
потребите на:
 Катастар
 Градежништво
 Рударство
 Индустрија



ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР

Можност да научите да
работите со современи
геодетски инструменти
и дрон за геодетски
потреби.



ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР

Високоперспективна професија, со можност за
работа во приватни геодетски бироа или отварање
на сопствен бизнис.



СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ AUTOCAD,
ARCHICAD И TOWER

За потребите на
современиот начин на
проектирање учениците се
обучуваат да ги користат
софтверите за
проектирање AUTOCAD,
ARCHICAD и TOWER во
текот на целото
образование во сите
квалификации.

За потребите на
современиот начин на
проектирање учениците се
обучуваат да ги користат
софтверите за
проектирање AUTOCAD,
ARCHICAD и TOWER во
текот на целото
образование во сите
квалификации.



СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ AUTOCAD,
ARCHICAD И TOWER



СЕКТОР: ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА

Со тригодишно траење се занимањата:
 монтер за сува градба;
 одржувач на чадоводна инсталација;

Со тригодишно траење се занимањата:
 монтер за сува градба;
 одржувач на чадоводна инсталација;



МОНТЕР ЗА СУВА ГРАДБА

 тригодишно образование
со многу практична настава.

 поддржано од Кнауф –
Радика.

 струка која се повеќе се
бара во Македонија!!!

 тригодишно образование
со многу практична настава.

 поддржано од Кнауф –
Радика.

 струка која се повеќе се
бара во Македонија!!!

Оспособување за работа со гипсани плочи - кнауф



МОНТЕР ЗА СУВА ГРАДБА

Меѓународен натпревар
во сува градба во
СГГУГС „Здравко
Цветковски“-Скопје



Нашето училиште соработува
со Кнауф – Радика,
претпријатие кое ја опреми
нашата работилница и секогаш
ни помага со материјали за
практична настава.

МОНТЕР ЗА СУВА ГРАДБА

И што е најважно КНАУФ помага да се вработат нашите ученици.



МОНТЕР ЗА СУВА ГРАДБА

Што се може да се добие со сувата градба?



ОДРЖУВАЧ НА ЧАДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА

Веднаш можете да са вработите или да отворите сопствен
бизнис по завршување на училиштето.



ОДРЖУВАЧ НА ЧАДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА



 Без разлика на изборот на средното образование
(четиригодишно), со положувањето на државната
матура можете да се запишете лесно на било кој
технички факултет.

 Имате можност за менување на струката и
довршување на тригодишното образование.

 Можност и за вонредно образование.

 Без разлика на изборот на средното образование
(четиригодишно), со положувањето на државната
матура можете да се запишете лесно на било кој
технички факултет.

 Имате можност за менување на струката и
довршување на тригодишното образование.

 Можност и за вонредно образование.



СРЕДНО ГРАДЕЖНО ГИМНАЗИСКО УЧИЛИШТЕ НА
ГРАД СКОПЈЕ „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“

www.zdravkocvetkovski.edu.mk

kontakt@zdravkocvetkovski.edu.mk


