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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Врз основа на член 45 став 6 од Законот за средното образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 
55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08 и 92/08), министерот за образование и наука 
донесе  

      
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРУВАЊЕТО НА 
ПОСТИГАЊЕТО НА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА 
УТВРДУВАЊЕТО НА ЗАВРШНИТЕ ОЦЕНКИ НА УЧЕНИКОТ ВО ЈАВНИТЕ 

СРЕДНИ УЧИЛИШТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на организирање и спроведување на проверувањето на 

постигањето на успехот на учениците, како и начинот на утврдувањето на завршните 
оценки на ученикот во јавните средни училишта („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.165/08) во членот 3 по зборот „потреби“ се додаваат зборовите: „вклучени 
во редовното образование“.  

 
Член 2 

Членот 5 се менува и гласи: 
„Распоредот за денови и наставни предмети за кои се врши екстерно проверување се 

утврдува од страна на министерот за образование и наука, по предлог на Бирото за развој 
на образованието и центарот за стручно образование и обука, а врз основа на наставниот 
план и програми и јазикот на кој се изведува наставата.  

Определувањето на паралелките во кои се врши екстерно проверување според 
распоредот од став 1 на овој член, се врши од страна на училишната комисија за 
подготовка за спроведување на екстерното проверување.“ 

 
Член 3 

Членот 6 се менува и гласи: 
„Во спроведувањето на екстерното проверување учествуваат и училишни комисии, 

тестатори, државни просветни инспектори, како и овластени лица за надзор над текот на 
екстерното проверување.“ 

 
Член 4 

Членот 7 се менува и гласи: 
„Екстерното проверување се врши од 1-ви до 10-ти јуни во тековната учебна година. 
За учениците од завршните години на средното образование екстерното проверување се 

врши од 10-ти мај до 20-ти мај во тековната учебна година.“ 
 

Член 5 
Членот 8 се менува и гласи: 
“Екстерното проверување за ист наставен предмет по години на образование за сите 

ученици се реализира во ист датум и во исто време.“ 
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Член 6 
Во член 12 ставот 2 се менува и гласи: 
„За учениците од став 1 на овој член може да се спроведе екстерно проверување во 

дополнителен рок определен од страна на министерот за образование и наука.“ 
 

Член 7 
Во членот 16 ставот 2 се брише. 
Во ставот 3 кој станува став 2 по сврзникот „со“ се додаваат зборовите: 

„Министерството за информатичко општество и “. 
 

Член 8 
Во членот 17 по зборот “комисија“ се додаваат зборовите: „во соработка со 

Министерството за информатичко општество.“ 
 

Член 9 
Во членот 18 во ставот 6 зборовите: „кои се предвидени со наставната програма за 

соодветниот предмет“ се заменуваат со зборовите: „предвидени во распоредот од член 5 
на овој правилник.“ 

 
Член 10 

Во член 19 во став 4 зборовите: „но не повеќе од пет минути“ се заменуваат со 
зборовите: „по одобрување на тестаторот, но не повеќе од двапати.“ 

Во ставот 6 зборот „Проверување“ се заменува со зборовите: “Екстерното 
проверување“. 

 
Член 11 

Во член 20 во ставот 4 по зборот „предмет“ се додаваат зборовите: „во согласност со 
нормативот за наставен кадар“. 

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„Комисијата ќе ја спроведува постапката на проверување на стекнатите знаења и 

вештини на учениците според спецификите на образовните профили од соодветните 
струки.“  

 
Член 12 

Во член 22 во ставот 2 по зборовите: „на училиштето“ се додаваат зборовите: „од редот 
на наставниците“.  

 
Член 13 

Во членот 23 се додава нова алинеја 1 која гласи: 
„- го определува наставниот предмет по кој ќе биде тестирана секоја паралелка 

согласно распоредот од член 5 став 1 од овој правилник;“ 
Алинеја 3 која станува алинеја 4 се менува и гласи: 
„- определува тестатори и ги распоредува по паралелки;“. 
 

Член 14 
Во членот 28 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Завршните оценки од екстерното проверување за учениците од завршните година на 

средното образование се објавуваат најдоцна до 1 јуни во тековната учебна година на 
огласната табла во училиштето.“ 
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Член 15 
Одредбата од член 4 став 2 на овој правилник ќе отпочне со примена од учебната 

2009/2010 година. 
 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.  
    
Бр. 19-3034/2 

5 мај 2009 година                                       Министер, 
   Скопје                                    Перо Стојановски, с.р. 

 


