
СООПШТЕНИЕ  
(за вонредни ученици кои ќе полагаат државна матура во 2019/2020 година ) 

 

Согласно Концепцијата за матура и завршен испит во 
средното образование со четиригодишно траење во Република 
Македонија и Правилникот за начинот на полагање и оценување на 
учениците на испитите од ДРЖАВНАТА МАТУРА  во 
гимназиското, стручното и средното уметничко образование  
полагање (Сл. Весник на Р.М.бр.68 од 13мај 2010год.)  вонредните 
ученици од завршните години кои сакаат да полагаат државна матура 
во јунскиот и августовскиот испитен рок во учебната 2019/2020 година 
треба да се пријавата од 1 до  31.12.2019 година на Училишната 
матурска комисија ( без оглед дали ќе полагаат во јунскиот или 
августовскиот рок) 
Кандидатите за Листите на предмети потребни за упис на факултетите 
информации може да добијат на самите факултети.   

По истекот на овој рок нема да можат да се пријават за полагање 
државна матура без оглед дали ќе полагаат во јунскиот или 
августовскиот испитен рок во 2020 година.  

Учениците кои ќе полагаат Државна матура ќе треба да  
пријават: 

 Задолжителен наставен предмет –  
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА  
АЛБАНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

 Прв изборен наставен предмет 
СТРАНСКИ ЈАЗИК (англиски јазик, француски јазик, 
германски јазик, руски јазик) или МАТЕМАТИКА 

 Втор изборен  наставен предмет: 
 странски јазик (англиски јазик, француски јазик, германски 
јазик, руски јазик), математика , хемија, физика, биологија, 
историја, бизнис  

 Трет изборен наставен предмет:  
се бира од Листата на стручни наставни предмети за 
полагање на државна матура  

 Проектна задача  
Потребни документи за пријавување на државната матура:  

 Пријава за кандидатите (достапни во училиштето или на веб 
страна  www.matura.gov.mk)  

 Уплатница  на следната сметка:  
Назив на седиште на примачот              ОСТУ „ Наце Буѓони“ 
Куманово  
Банка на примачот      НБ на РМ 

http://www.matura.gov.mk/


Трансакциона сметка     100000000063095 
Износ       2.100, 00- државна 
матура  
Сметка на корисник                7410105746787 13  
Приходна шифра                723013  N2 
Цел на дознака   Уплата  за полагање –државна матура   

 Тема и избор на ментор за проектна задача  ( до крајот на 
ноември) 

 3 примероци од проектна задача (најдоцна до 01.03.2020 година) 
На кандидати кои претходно полагале државна матура или завршен 
испитможат да им бидат признаени предмети кои се засновани на 
сегашната испитна програма и поради тоа треба да достават:  
• Барање за признавање на предмети до Училишната матурска 
комисија 
• Копија од диплома за државна матура 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


