
Упатство за пополнување на Пријавата за државна матура 

 

Согласно Измените во Концепцијата за државна матура, училишна матура и 

завршен испит во јавното средно образование државната матура во учебната 

2020/2021 година се состои од: 

- 2 екстерни испити; 

- 2 интерни испити;  

- проектна задача.   

Задолжителен предмет за сите кандидати е мајчин јазик (македонски јазик и 

литература/ албански јазик и литература / турски јазик и литература).  

 

Гимназиско образование 

Екстерни испити: 

- задолжителен предмет: мајчин јазик (македонски јазик и литература или 

албански јазик и литература или турски јазик и литература) 

- прв изборен предмет: се избира помеѓу математика или странски јазик 

(англиски јазик, германски јазик, француски јазик и руски јазик).  

Интерни испити: 

- се бираат два предмети од Листа на наставни предмети за изборниот дел на 

државната матура во гимназиското образование.  

 

Листа на наставни предмети за изборниот дел на државната матура во гимназиското 

образование 

1. Математика 

2. Странски јазик (англиски, француски, германски и руски) 

3. Физика  

4. Хемија  

5. Биологија 

6. Историја  

7. Географија 

8. Класични јазици 

9. Ликовна уметност 

10. Музичка уметност 

11. Филозофија 

12. Социологија 

13. Информатика1 

14. Македонски јазик и литература (за учениците кои наставата ја следат на 

албански јазик или на турски јазик) 
                                                           
1
 Се подразбира наставниот предмет информатика со информатичка технологија (2 + 2 часа) 



Средно стручно образование 

Екстерни испити: 

- задолжителен предмет: мајчин јазик (македонски јазик и литература или 

албански јазик и литература или турски јазик и литература) 

- прв изборен предмет: се избира помеѓу математика или странски јазик 

(англиски јазик, германски јазик, француски јазик и руски јазик).  

Интерни испити: 

- втор изборен предмет од Листа на наставни предмети за изборниот дел на 

државната матура во средно стручно образование 

- трет изборен предмет од Листа на стручни наставни предмети за изборниот 

дел на државната матура во стручно образование (за секоја струка се 

посебни и се дадени  во Прилозите на Концепцијата) 

 

Листа на наставни предмети за изборниот дел на државната матура во средно 

стручно образование 

 

1. Математика 

2. Странски јазик (англиски, француски, германски и руски) 

3. Физика  

4. Хемија  

5. Биологија 

6. Бизнис 

7. Историја 

 

 

Средно уметничко образование 

Екстерни испити: 

- задолжителен предмет: мајчин јазик (македонски јазик и литература или 

албански јазик и литература или турски јазик и литература) 

- прв изборен предмет: се избира помеѓу странски јазик (англиски јазик, 

германски јазик, француски јазик и руски јазик) или естетика/филозофија.  

Интерни испити: 

- втор изборен предмет од Листа на наставни предмети за изборниот дел на 

државната матура во средно уметничко образование 

- трет изборен предмет од Листа на стручни наставни предмети за изборниот 

дел на државната матура во уметничкото образование (за секоја насока се 

посебни и се дадени  во Прилозите на Концепцијата) 

 



Листа на наставни предмети за изборниот дел на државната матура во средно 

уметничко образование 

 

1. Странски јазик (англиски, француски, германски и руски) 

2. Историја 

3. Филозофија 

4. Естетика 

 

 

НАПОМЕНА 

Со новото пријавување се опфатени само учениците кои во законскиот рок се 

пријавиле да полагаат државна матура, односно до 31 декември 2020 година. 

Пријавувањето во училиштата ќе се одвива во периодот од 22 февруари до 05 март 

2021 година.  

Базата на податоци во Државниот испитен центар ќе биде отворена од 01 до 08 

март 2021 година. Во неа ќе бидат податоците на сите кандидати кои во законскиот 

рок се пријавиле, а секретарите на училишните матурски комисии потребно е само да 

ги променат предметите на кандидатите (доколку има промена). Потоа следи процес 

на верификација. 

 

 

        ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР  


