
Задолженија на Училишните матурски комисии пред спроведувањето на 
испитите од екстерниот дел на државната матура 

 
 Истакнување на списокот на пријавени кандидати по испитни простории 

(список на сите пријавени кандидати по азбучен ред)  на огласна табла или 
друго видно место во училиштето, најмалку 3 дена пред испитите; 

 Истакнување на правила за однесување на кандидатите во испитната 
просторија на огласна табла или друго видно место во училиштето и пред 
секоја испитна просторија најмалку 3 дена пред почетокот на испитите; 

 Истакнување на распоредите на пријавени кандидати по испитни 
простории (распоред на кандидати во секоја испитна просторија посебно). 
Распоредот се истакнува пред секоја испитната просторија, 1 ден пред 
почетокот на испитот; 

 Нумерирање на местата за седење во секоја испитна просторија 
(почнувајќи од реден број 1 до последниот реден број зависно од бројот на 
кандидатите во испитната просторија) ; 

 Определување на место во секоја испитна просторија за оставање на 
личните предмети на кандидатите за време на испитите; 

 Отстранување на сите наставни средства и материјали од ѕидовите на 
испитните простории;  

 Заклучување на испитните простории 12 часа пред почетокот на испитите. 
 
 

• УМК ќе го добијат испитниот материјал еден ден пред почетокот на 
испитите (11 и 13 јуни 2010 год.), од страна на овластени лица од 
Државниот испитен центар, најдоцна до 14 часот;  

• Испитниот материјал ќе биде доставен во матичните училишта; 
• При примопредавањето на испитниот материјал претседателот на УМК и 

овластеното лице од ДИЦ се должни да ја проверат содржината на кутиите 
со испитниот материјал и да ја споредат со податоците наведени во 
формуларот за примопредавање на испитниот материјал (фпим 1) ; 

• Формуларот за примопредавање на испитниот материјал (фпим 1) се 
наоѓа залепен на една од кутиите со испитниот материјал;  

• По проверката на содржината на кутиите со испитниот материјал, 
претседателот на УМК и овластеното лице од ДИЦ се потпишуваат во 
формуларот за примопредавање на испитниот материјал (ФПИМ 1) и 
истиот го враќаат на соодветното место; 

• По проверката на испитниот матреијал, претседателот на УМК треба да го 
отвори ковертот со назнака ,,Материјал за училишна матурска комисија – 
отворете веднаш,, во кој се наоѓа формуларот за доставен испитен 
материјал (ФДИМ), истиот да го пополни и да му го предадае на 
одговорното лице од бирото за развој на образованието;  

• По проверката, претседателот на УМК е должен целокупниот испитен 
материјал спакуван во кутии да го смести во сеф, метална каса или плакар 
во просторија во која само тој има пристап. 

 
 



Задолженија на училишната матурска комисија на денот на испитот 
 

• Екстерните испити од државната матура во јунскиот испитен рок ќе се 
спроведат на следните датуми 

 12 Јуни -   мајчини јазици 
 14 јуни – математика, странски јазици и естетика или филозофија 

Испитите започнуваат во 9.00 часот 
Од 9.00 – 9.15 часот се вршат подготовки за испитот  во кои спаѓаат:  

 Прозивка и идентификација на кандидатите; 
 Распоредување на кандидатите на местата за седење; 
 Делење на испитен материјал (тестови, листи со одговори и бар кодови); 
 Проверка на тестовите од страна на кандидатите; 
 Замена на неисправен со резервен тест; 
 Читање на упатството од тестот. 

 
• Училиштата кои испитот го спроведуваат во 2 различни објекти 

неопходно е да има претставници од УМК во двата објекти; 
• УМК е должна да биде во училиштето на денот на испитот 1 час и 30 

минути пред почетокот на испитот; 
• Испитниот материјал во другиот објект го транспортираат членовите од 

УМК кои се задолжени за спроведување на испитите во тој објект; 
• Претседателот на УМК во присуство на најмалку 2 члена од УМК го 

отвара сефот, металната каса или плакарот во кој го чува испитниот 
материјал; 

• Претседателот на УМК во присуство на најмалку 2 члена на УМК го отвара 
ковертот со назнака ,,материјали за училишна матурска комисија – 
отворете на денот на испитот,, во кој се наоѓаат: 

 Список на тестатори 
 Формулари за примопредавање на испитен материјал на денот на 
испитот (ФПИМ 2) 

 Распоред на кандидати по испитни простории.  
• Претседателот на УМК почнува да ги прозива тестаторите според 

списокот на тестатори при што: 
 Ги идентификува тестаторите врз основа на документ за лична 
идентификација (лична карта или патна исправа) ;  

 Им го предава соодветниот испитен материјал на тестаторите 
(вреќичка со тестови и коверт со формулари); 

 При предавањето на испитниот материјал, заедно со секој тестатор го 
пополнува формуларот за примопредавање на испитниот материјал 
на денот на испитот (ФПИМ 2); 

 Врши замена на отсутните тестатори со резервни тестатори при што 
секоја замена ја евидентира во списокот на тестатори; 

  ги известува тестаторите во која испитна просторија се 
распоредени; 

 Претседателот на УМК по сопствена процена ги распоредува 
резервните тестатори по ходниците. 

 



• Претседателот определува член (членови) од УМК кои ќе ги упатат 
тестаторите во соодветните испитни простории; 

• Кандидатите се должни да бидат пред испитната просторија 15 минути пред 
започнувањето на испитот; 

•  Вратите од испитните простории, додека трае испитот задолжително  да 
бидат отворени; 

• Пред и по започнувањето на испитот во училиштето не смее да има 
надворешни лица; 

• Пристап во училиштето имаат само овластени лица од Министерство за 
образование, Државен просветен инспекторат, Центарот за стручно 
образование и обука, Бирото за развој на образование и ДИЦ. Овластените 
лица мора на претседателот на УМК да му ги покажат посебните дозволи 
(легитимации); 

• По завршувањето на испитот претседателот на УМК од секој тестатор го 
прима испитниот материјал и заедно се потпишуваат во формуларот за 
примопредавање на испитниот материјал (ФПИМ 2) на денот на испитот; 

• Претседателот на УМК пред да го спакува испитниот материјал во кутиите, 
проверува дали шифрите на вреќичките и ковертите соодветствуваат на 
шифрите што се дадени во формуларот за примопредавање на испитниот 
материјал (ФПИМ 1);  

• Целокупниот испитен материјал од спроведените испити, претседателот на 
УМК заедно со останатите членови го пакува во истите кутии во кои го добил 
материјалот; 

• При примопредавање на испитниот материјал, претседателот на УМК, заедно 
со одговорното лице од ДИЦ се потпишуваат во формуларот за 
примопредавање на испитниот материјал (фпим 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


