МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Врз основа на член 45-а 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, 49/207, 81/08, 92/08, 33/10,
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), министерот за образование и
наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА
ФОРМИРАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА УЧИЛИШНАТА КОМИСИЈА, ТАЈНОСТА НА
МАТЕРИЈАЛОТ ЗА ЕКСТЕРНОТО ПРОВЕРУВАЊЕ; НАЧИНОТ НА ПРОВЕРУВАЊЕ НА
ТЕСТОВИТЕ ОД УЧИЛИШНАТА КОМИСИЈА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ИЗВЕШТАЈОТ ОД ЕКСТЕРНОТО ПРОВЕРУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СРЕДНИТЕ
УЧИЛИШТА
Член 1

Во Правилникот за начинот на формирање и работење на училишната
комисија, тајноста на материјалот за екстерно проверување, начинот на
проверување на тестовите од училишната комисија, како и формата и содржината
на извештајот од екстерното проверување на учениците во средните училишта
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/13) во членот 9 зборот „седум“
се заменува со зборот „три“.
Член 2

Во член 15 во ставот 4 зборот „седум“ се заменува со зборот „три“.
Член 3

По членот 18 се додава нов член 18-а, кој гласи:
„Член 18-а
Училишната комисија поднесениот приговор од ученикот или родителот го
внесува во системот за електронско екстерно тестирање, најдоцна еден ден по
завршувањето на рокот за поднесување на приговорите.
Од страна на Државниот испитен центар се врши проверка на податоците
во системот за електронско екстерно тестирање во врска со податоците наведени
во приговорот од став 1 на овој член и по извршената проверка до училишната
комисија преку системот за електронското екстерно тестирање се доставуваат
проверените податоци.
Училишната комисија по добивањето на податоците од став 2 на овој член,
одлучува по приговорите од став 1 на овој член.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“.
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Скопје

Министер,
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