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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Врз основа на член 38 став 2 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 и 49/07) и член 20 став 3 од Законот за стручното образование и 
обука (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06), министерот за образование 
и наука донесе 

      
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО И ОЦЕНУВАЊЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ НА ИСПИТИТЕ ВО ДРЖАВНА МАТУРА ВО ГИМНАЗИСКОТО И 
ВО СРЕДНОТО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците 
на испитите во државна матура во гимназиското и во средното стручно образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/07) во член 2 во ставот 3 по 
зборовите „гимназиско образование” запирката се заменува со точка, а зборовите до 
крајот на реченицата се бришат. 

 
Член 2 

Во член 13 ставот 6 се менува и гласи: 
„ Податоците за пријавените кандидати за полагање во августовскиот испитен рок од 

страна на УМК, се внесуваат во базата на податоци во Бирото во рок од еден ден по 
завршеното пријавување.” 

Ставот 7 се брише. 
Ставот 8 кој станува став 7 се менува и гласи: 
“УМК доставува копии од пријави и оверен список за сите пријавени кандидати до 

Бирото во рок од три дена од започнување на пријавувањето.” 
Ставот 9 се брише. 
 

Член 3 
Членот 16 се менува и гласи: 
„Ако кандидатот од оправдани причини не го пријавил испитот навреме, согласно овој 

правилник, треба да го направи најдоцна до 15 февруари за јунскиот испитен рок и еден 
ден по завршувањето на пријавувањето во августовскиот испитен рок.” 

 
Член 4 

По членот 16 се додава нов член 16-а кој гласи: 
 

„Член 16-а 
Оправдани причини за ненавремено пријавување за полагање на испитите во државна 

матура може да бидат:  
- болест или лекување; 
- вонредни околности: природни несреќи, несреќен случај на кандидатот или член во 

потесното семејство, сообраќајна несреќа со потешки последици; 
- други оправдани причини (меѓународни натпревари, конкурси, јавни настапи во 

странство и слично).” 
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Член 5 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Ако кандидатот од оправдани причини го прекинал полагањето или не може да полага 

државна матура, УМК врз основа на писмените докази може да му овозможи во истата 
испитна сесија да го полага испитот.  

Случаите од став 1 на овој член не се однесуваат на екстерните испити.” 
 

Член 6 
 
По членот 17 се додава нов член 17-а кој гласи: 

 
„Член 17-а 

Оправдани причини за неучество или прекинување на испит или државна матура се: 
- болест или лекување; 
- вонредни околности: природни несреќи, несреќен случај на кандидатот или член во 

потесното семејство, сообраќајна несреќа со потешки последици, влошување на 
здравствената состојба меѓу испитите и др.; 

- други оправдани причини (меѓународни натпревари, конкурси, јавни настапи во 
странство и слично).” 

 
Член 7 

Во член 18 во ставот 5 зборовите “секој испитен рок” се заменуваат со зборовите 
“секоја учебна година”, зборот „два” се заменува со зборот „три”, а по зборот „предмет” 
се додаваат зборовите „(еден испитен комплет за јунската сесија, еден за августовската 
сесија и еден резервен комплет).” 

 
Член 8 

Во член 25 ставот 1 се брише. 
Во ставот 8 зборовите „(кој ги проверува документите за идентификација)” се бришат. 
Ставовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат ставови 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 
 

Член 9 
Во член 39 ставот 1 се менува и  гласи: 
“За обезбедување на потребниот број на тестатори за екстерните испити, како и за 

контрола на просторни услови во училиштата се ангажираат локални координатори.” 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
“Локалните координатори се лица од редот на вработените во Министерство за 

образование и наука и Центарот за стручно образование и обука, определени од страна на 
Бирото.” 

Ставот 2 кој станува став 3 се менува и гласи: 
“Тестаторите за екстерните испити се определуваат и обучуваат од  Бирото од редот на 

наставници, педагози, психолози или социолози од средните училишта, а по исклучок, 
доколку не може да се обезбедат од средните училишта се определуваат и од основните 
училишта. Тестаторите не смеат да бидат вработени во училиштето каде се спроведува 
испитот.” 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 
 

Член 10 
Во членот 40 во став 1 по зборот “матура” се додаваат зборовите “за интерните и 

екстерните испити. 
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По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
“Бодовите од оценувањето од екстерните испити се претвораат и во перцентилен ранг.” 
По ставот 2 кој станува став 3 се додаваат два нови става 4 и 5 кои гласат: 
“Оценувањето го вршат оценувачи кои се определуваат и обучуваат од Бирото од редот 

на наставниците во средните училишта кои реализираат настава по предметот што се 
оценува. 

По исклучок, доколку за оценувач не може да се обезбеди наставник од средно 
училиште, се определува наставник од основно училиште, со завршено високо 
образование и кој реализира настава по предметот што се оценува.” 

 
Член 11 

Во член 46 во ставот 3 по зборот „Бирото” точката се брише и се додаваат зборовите 
„најдоцна еден ден по завршувањето на рокот за доставување на приговори.”  

Ставот 4 се менува и  гласи: 
“Приговорот од став 3 на овој член се разгледува од страна на предметната комисија за 

приговори составена од три члена и тоа: член на соодветната државната матурска 
предметна комисија, претставник од Бирото и претставник од оценувачите, најдоцна 
седум дена од приемот на приговорот за јунскиот испитен рок и најдоцна четири дена за 
августовскиот испитен рок.  

По ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6 кои гласат: 
“Предметните комисии за приговори се формираат од страна на министерот, на предлог 

на Бирото. 
Ако бројот на приговорите по одреден предмет е голем, може да се формира повеќе од 

една комисија за приговори.” 
Во ставот 5 кој станува став 7 зборовите „нова оценка” се заменуваат со зборовите 

„конечен број на бодови”. 
Ставовите  6, 7 и 8 стануваат ставови 8, 9 и 10. 
 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”. 
 

    Бр. 11-3965/3   
28 мај 2008 година                                    Министер, 

   Скопје                                          Сулејман Рушити, с.р. 
 


