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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
729. 

Врз основа на член 103 од Законот за основното 
образование („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.103/08), министерот за образование и наука  
донесе 

      
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШ-
КАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  И ЕВИДЕНЦИЈА ВО 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ, КАКО И НАЧИНОТ 

НА НИВНОТО ВОДЕЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на педагошката документација и евиденција во ос-
новното училиште, како и начинот на нивното водење. 

  
Член 2 

Педагошката документација согласно Законот за 
основното образование опфаќа: 

- главна книга на учениците; 
- дневник на паралелката; 
- евидентни листови за успехот на учениците; 
- ученичка легитимација; 
- свидетелство, и 
- преведница. 
Дневникот на паралелката, евидентните листови за 

успехот на учениците, преведницата и свидетелството 
соодветно се водат согласно воспитно-образовните 
периоди од прво до трето одделение и од четврто до 
деветто одделение, како и за учениците во основно му-
зичко и балетско образование. 

 
Член 3 

Главната книга на учениците на корицата содржи 
грб и име на Република Македонија, назив „ГЛАВНА 
КНИГА на учениците “ и податоци за: името на основ-
ното училиштето, место и општина. Првата страна со-
држи назив „ГЛАВНА КНИГА НА УЧЕНИЦИТЕ“ и 
податоци за: името на основното училиштето, место и 
општина, бројот на главната книга, редни броеви во 
учебните години, податоци за директорот на учили-
штето (име и презиме, траење на мандатот и потпис). 
Втората страна содржи податоци за: ученикот/ученич-
ката, преминување од друго основно училиште, изда-
дена преведница, описна оценка за одделение во 
учебна година, број на изостаноци, потпис на одделен-
скиот раководител и на директорот, потпис за примено 
свидетелство и издадено дупликат свидетелство. Тре-
тата страна содржи податоци за: описна оценка за од-
деление во учебна година, одделение, учебна година, 
број на изостаноци, потпис на одделенскиот наставник 
и на директорот, потпис за примено свидетелство и из-
дадено дупликат свидетелство. Четвртата и петтата 
страна содржат податоци за: оценките по наставните 
предмети (задолжителни и изборни), општиот успех, 
оценката за поведение, број на изостаноци, потпис на 
одделенскиот раководител, односно раководителот на 
паралелката и на директорот, педагошки мерки, изда-
дено свидетелство, издаден втор примерок од свиде-
телство, потпис на ученикот/ученичката. 

Главната книга на учениците се води по одделенија 
и содржи листови кои се во корици и се прошиваат со 
емственик од кои двата краја се потпечатуваат со црвен 
восок на внатрешната страна од задната корица на кни-
гата. 

Вкупниот број на листови во книгата со потпис го 
заверува директорот на основното училиште. 

Главната книга на ученици се води на Образец број 
1 со димензии 42 см х 29,7 см кој е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник.  

Член 4 
Дневникот на паралелката за прво до трето одделе-

ние на корицата содржи грб и име на Република Маке-
донија и податоци за: името на основното училиште, 
место и општина, назив „ДНЕВНИК НА ПАРАЛЕЛ-
КАТА“, одделение, паралелка и учебна година. Првата 
страна содржи грб и име на Република Македонија и 
податоци за: името на основното училиште, место и 
општина, назив „ДНЕВНИК за работа на паралелките 
на основното училиште од I до III одделение“, одделе-
ние, паралелка, учебна година и име и презиме на одде-
ленскиот наставник. Втората страна е празна. Третата 
страна содржи податоци за наставен план според кој се 
изведува наставата, задолжителни предмети, изборни 
предмети, дополнитена и додатна настава, час на одде-
ленската заедница, број на часови, име и презиме на 
наставникот и време на реализацијата. Четвртата стра-
на содржи податоци за планот за писмено проверување 
на постигањата на учениците по месеци и предмети. 
Петтата страна содржи податоци за неделниот распо-
ред на часовите. Шестата и седмата страна се целина и 
се повторуваат до 12 и  13 страна и содржат податоци 
за: реден број, главна книга, име и презиме на учени-
кот, датум на раѓање, име и презиме на родите-
лот/старателот, адреса, место на живеење, телефон, 
преглед на изостаноци (месечно и вкупно), информира-
ње, консултации со родителот и други забелешки. 
Страната 14 содржи податоци за планот за организира-
ње истражувачка настава во природа, екскурзии, посе-
та на знаменитости и други активности. Страната 15 
содржи наслов „ДНЕВНИК за евиденција на наставна-
та работа според наставен план“ одделение. Страната 
16 и 17 се целина и се повторуваат до страна 98 и 99 и 
содржат податоци за: задолжителни и изборни предме-
ти, додатна и дополнителна настава, час на одделенска-
та заедница, број на часови по неделен распоред, одр-
жани и неодржани часови, податоци за дежурни учени-
ци, графа за наставна единица, име и презиме на учени-
ци кои отсуствуваат од настава, оправдани и неоправ-
дани изостаноци, графа за забелешка и потпис на одде-
ленскиот  раководител. Страната 100 се повторува до 
страна 103 и содржи податоци за евиденцијата за сло-
бодните ученички активности. Страната 104 содржи 
податоци за евиденцијата за воннаставни активности и 
ученички натпревари. Страната 105 содржи податоци 
за евиденцијата за општествено корисната и хумани-
тарната работа на учениците. Страната 106 содржи по-
датоци за евиденцијата за ученичките екскурзии, посе-
та на знаменитости и установи. Страната 107 содржи 
податоци за евиденцијата за здравствената заштита на 
учениците. Страната 108 се повторува до страна 109 и 
содржи податоци за евиденцијата за состаноците на со-
ветот на одделенските наставници. Страната 110 се по-
вторува до страна 111 и содржи податоци за евиденци-
јата за соработката со родителите. Страната 112 содр-
жи податоци за евиденцијата за реализирани часови и 
содржини по наставни предмети. Страната 113 содржи 
податоци за преглед на учениците на крајот на учебна-
та година. Страната 114 содржи список на ученици кои 
примиле свидетелство, реден број, име и презиме, да-
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тум и потпис на ученикот/родителот. Страната 115 со-
држи датум на прегледувањето на податоците, потпис 
на одделенскиот раководител и на директорот. Страна-
та 116 содржи начин на пополнување на дневникот на 
паралелката , како и издавачот. 

Дневникот на паралелката за прво до трето одделе-
ние на основно училиште се води на Образец број 2 со 
димензии 42 см х 29,7 см кој е даден во прилог и е со-
ставен дел на овој правилник. Кориците на дневникот 
имаат темно црвена боја. 

                                                  
Член 5 

Дневникот на паралелката за четврто до деветто од-
деление на корицата содржи грб и име на Република 
Македонија и податоци за: името на основното учили-
ште, место и општина, назив „ДНЕВНИК НА ПАРА-
ЛЕЛКАТА“, одделение, паралелка и учебна година. 
Првата страна содржи грб и име на Република Македо-
нија и податоци за: името на основното училиште, ме-
сто и општина, назив „ДНЕВНИК за работа на пара-
лелките на основното училиште од IV до IX одделе-
ние“, одделение, паралелка, учебна година и име и пре-
зиме на одделенскиот раководител/раководителот на 
паралелката. Втората страна е празна. Третата страна 
содржи податоци за наставен план според кој се изве-
дува наставата, задолжителни предмети, изборни пред-
мети, дополнителна и додатна настава, час на одделен-
ската заедница, број на часови, име и презиме на на-
ставникот и време на реализацијата. Четвртата страна 
содржи податоци за планот за писмено проверување на 
постигањата на учениците по месеци и предмети. Пет-
тата страна содржи податоци за неделниот распоред на 
часовите. Шестата и седмата страна се целина и се по-
вторуваат до 12 и  13 страна и содржат податоци за: ре-
ден број, главна книга, име и презиме на ученикот, да-
тум на раѓање, име и презиме на родителот/старателот, 
адреса, место на живеење, телефон, преглед на изоста-
ноци (месечно и вкупно), информирање, консултации 
со родителот и други забелешки. Страната 14 содржи 
податоци за планот за организирање истражувачка на-
става во природа, екскурзии, посета на знаменитости и 
други активности. Страната 15 содржи наслов „СПИ-
СОК НА УЧЕНИЦИ И ОЦЕНКИ ЗА УСПЕХОТ“. 
Страната 16 и 17 се целина и се повторуваат до страна 
34 и 35 и содржат податоци за оценките за успех и по-
ведението на учениците на полугодие и на крајот на 
учебната година. Страната 36 содржи наслов „ДНЕВ-
НИК за евиденција на наставната работа според наста-
вен план, одделение и паралелка. Страната 37 и 38 се 
целина и се повторуваат до страните 121 и 122 и содр-
жат податоци за задолжителни и изборни предмети, до-
датна и дополнителна настава, час на одделенската за-
едница, број на часови по неделен распоред, одржани и 
неодржани часови, податоци за дежурни ученици, гра-
фа за наставна единица, име и презиме на ученици кои 
отсуствуваат од настава, оправдани и неоправдани изо-
станоци, графа за забелешка и потпис на одделенскиот  
раководител. Страната 123 се повторува до страна 126 
и содржи податоци за евиденцијата за слободните уче-
нички активности. Страната 127 содржи податоци за 
евиденцијата за воннаставни активности и ученички 
натпревари. Страната 128 содржи податоци за евиден-
цијата за општествено корисната и хуманитарната ра-
бота на учениците. Страната 129 содржи податоци за 

евиденцијата за ученичките екскурзии, посета на зна-
менитости и установи. Страната 130 содржи податоци 
за евиденцијата за здравствената заштита на ученици-
те. Страната 131 се повторува до страна 132 и содржи 
податоци за евиденцијата за состаноците на одделен-
скиот совет. Страната 133 се повторува до страна 134 и 
содржи податоци за евиденцијата за соработката со ро-
дителите. Страната 135 содржи податоци за евиденци-
јата за реализирани часови и содржини по наставни 
предмети. Страната 136 содржи податоци за преглед на 
учениците на крајот на учебната година. Страната 137 
содржи список на ученици кои примиле свидетелство, 
реден број, име и презиме, датум и потпис на учени-
кот/родителот. Страната 138 содржи датум на прегле-
дувањето на податоците, потпис на одделенскиот рако-
водител/раководителот на паралелката и на директо-
рот. Страната 139 содржи начин на пополнување на 
дневникот на паралелката. 

Дневникот на паралелката за четврто до деветто од-
деление на основно училиште се води на Образец број 
3 со димензии 42 см х 29,7 см кој е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник. Кориците на дневни-
кот имаат темно сина боја. 

 
Член 6 

Дневникот за групна настава во основно музичко и 
балетско образование  се води за секоја паралелка од-
делно и истиот на корицата содржи грб и име на Ре-
публика Македонија, податоци за: името на основното 
музичко и балетско училиште, место и општина, одде-
ление, учебна година и назив „ДНЕВНИК за групна на-
става во основното музичко и балетско образование“. 
Првата страна содржи грб и име на Република Македо-
нија, податоци за: името на основното музичко и балет-
ско  училиште, место и општина, одделение, учебна го-
дина, назив „ДНЕВНИК за групна настава во основно-
то музичко и балетско образование “ и име и презиме 
на раководителот на паралелката. Страната 2 содржи 
неделен распоред на часовите, страната 3 наставен 
план според кој се изведува наставата, страната 4 содр-
жи назив „СПИСОК НА УЧЕНИЦИТЕ И ОЦЕНКИ ЗА 
УСПЕХОТ“. Страната 5 и 6 се целина и се повторуваат 
до страна 19 и 20  и содржат лични податоци за учени-
кот, задолжителни предмети и оценки за успехот, изо-
станоци, информација за родителот и забалешки. Стра-
ната 21 содржи назив „ДНЕВНИК за наставна работа 
по денови и предмети“. Страната 22 се повторува до 
страна 31 и содржи податоци за наставна работа по де-
нови и предмети, изостаноци на учениците. Страната 
32 се повторува до страна 33 и содржи податоци за 
слободни ученички активности, страната 34 содржи 
податоци за евиденција на реализирани часови и содр-
жини и страната 35 список на ученици кои примиле 
свидетелство. Страната 36 содржи датум на прегледу-
вањето на податоците, потпис на раководителот на гру-
пата и на директорот. 

Листовите на дневникот се во корица со црвена бо-
ја и се прошиени со емственик од кои двата краја се 
потпечатуваат на внатрешната страна на задната кори-
ца на дневникот. 

Дневникот за групна настава во основно музичко 
училиште се води на Образец број 4 со димензии 20см 
х 28см кој е даден во прилог и е составен дел на овој 
правилник. 
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Член 7 
Дневникот за индивидуална настава во основно му-

зичко и балетско образование се води за секој ученик 
одделно и истиот на корицата содржи грб и име на Ре-
публика Македонија, податоци за: името на основното 
музичко и балетско  училиште, место, општина, назив 
„ДНЕВНИК за индивидуална настава во основно му-
зичко и балетско образование“, одделение, учебна го-
дина и име и презиме на ученикот/ученичката. Првата 
страна содржи грб и име на Република Македонија, по-
датоци за: името на основното музичко и балетско  
училиште, место, одделение, учебна година, назив 
„ДНЕВНИК ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА ЗА 
УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНО МУЗИЧКО УЧИЛИШ-
ТЕ“ и  име и презиме на наставникот. Страната 2 содр-
жи лични податоци за ученикот, број на главната кни-
га, одделение, предмет, наставник. Страната 3  и 4 се 
целина и се повторуваат до страна 20 и 21 и содржат 
податоци за евиденција на наставата според наставниот 
план, учебна година, наставни цели, датум и час на 
одржување на наставната содржина, додатна настава, 
датум и час на одржување на наставната содржина, до-
полнителна настава, датум и час на одржување на на-
ставната содржина, изостаноци, забелашка и описна 
оцена за напредокот на ученикот. Страната 22 содржи 
податоци за јавни настапи: училишни, локални и оп-
штински, како и реден број, датум на настапот, вид на 
приредбата, автор и име на изведената композиција и 
освоени награди и признанија. Страната 23 содржи по-
датоци за годишен испит: мислење на наставникот за 
работа на ученикот, содржина на годишната испитна 
програма, датум и час на полагањето, оценка на годиш-
нен испит и име и презиме на претседателот и членови-
те на испитната комисија. Страната 24 содржи датум 
на прегледувањето на податоците, потпис на наставни-
кот, родителот и на директорот. 

Листовите на дневникот се во корица со окер боја и 
се прошиени со емственик од кои двата краја се потпе-
чатуваат на внатрешната страна на задната корица на 
дневникот. 

Дневникот за индивидуална настава  во основно 
музичко училиште се води на Образец број 5 со димен-
зии 20см х 28см кој е даден во прилог и е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 6 

Евидентниот лист за успехот на ученикот од прво до 
трето одделение на првата страна содржи грб и име на 
Република Македонија, име на основното училиштето, 
место и општина, назив „ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ ЗА УС-
ПЕХОТ НА УЧЕНИКОТ Описно оценување I-III одде-
ление“, име и презиме на ученикот/ученичата, одделе-
ние и учебна година, број на главна книга, место за пе-
чат, потпис на директорот. Втората и третата страна се 
целина и содржат известување за успехот и поведението 
во текот на учебната година, прво тромесечие и прво по-
лугодие, име и презиме на ученикот/ученичката, одделе-
ние, одделенски раководител, опис на постигањата на 
ученикот/ученичката во прво тромесечие, опис на пос-
тигањата на ученикот/ученичката во прво полугодие, 
изостаноци и потпис на родител/старател. Четвртата 
страна содржи опис на постигањата на ученикот/ученич-
ката во трето тромесечие, изостаноци и потпис на роди-
тел/старател.   

Евидентниот лист за успех на ученикот од прво до 
трето одделение се издава на Образец број 6 со димен-
зии 29,7 см х 21 см кој е даден во прилог и е составен 
дел на овој правилник.  

  
Член 7 

Евидентниот лист за успехот на ученикот од четвр-
то до деветто одделение на првата страна содржи грб и 
име на Република Македонија, име на основното учи-
лиштето, место и општина, назив „ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ 
ЗА УСПЕХОТ НА УЧЕНИКОТ Бројчано оценување 
IV-IX одделение“, име и презиме на ученикот/ученича-
та, одделение и учебна година, број на главна книга, 
место за печат, потпис на директорот. Втората и трета-
та страна се целина и содржат известување за успехот 
и поведението во текот на учебната година, прво тро-
месечие и прво полугодие, име и презиме на ученикот, 
одделение, раководител на паралелката, наставни пред-
мети, оценки, активности, изостаноци и потпис на ро-
дител/старател. Четвртата страна содржи успех на уче-
никот/ученичката во трето тримесечје, наставни пред-
мети, оценки, активности, изостаноци и потпис на ро-
дител/старател.  

Евидентниот лист за успех на ученикот од прво до 
трето одделение се издава на Образец број 7 со димен-
зии 29,7 см х 21 см кој е даден во прилог и е составен 
дел на овој правилник.  

 
Член 8 

Ученичката легитимација на корицата содржи грб и 
име на Република Македонија и назив „УЧЕНИЧКА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА за редовните ученици во основното 
образование“. На внатрешната страна под корицата со-
држи грб и име на Република Македонија, податоци за 
името и презиме на ученикот/ученичката и место за 
фотографија. Првата страна содржи грб и име на Ре-
публика Македонија и податоци за: името на основно-
то училиштето, место, општина, назив „УЧЕНИЧКА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА“ со име и презиме на учени-
кот/ученичката, запишана година, деловоден број, ме-
сто за печат и потпис на директорот. Втората страна 
содржи грб и име на Република Македонија и податоци 
за: број на главна книга, страница, името и презиме на 
ученикот/ученичката, податоци за ученикот/ученичка-
та, запишана учебна година, име и презиме на родите-
лот/старателот, адреса и место на живеење на родите-
лот/старателот, место за печат и потпис на директорот. 
Третата страна која се повторува до петтата страна со-
држи грб и име на Република Македонија и податоци 
за: отпишување на ученикот/ученичката од основното 
училиште, деловоден број на преведница, податоци за 
преминување на ученикот/ученичката во друго основ-
но училиште, место за печат и потпис на директорот. 

Ученичката легитимација се издава на Образец број 
8 со димензии 12,5 см х 8,5 см кој е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник. Кориците на ученичка-
та легитимација имаат темно сина боја. 

 
Член 9 

Свидетелството за завршено прво, второ, односно 
третто одделение содржи грб и име на Република Ма-
кедонија, име и место на основното училиште, општи-
на, број на главната книга, назив: “СВИДЕТЕЛСТВО  
за успехот во ______ одделение”, личните податоци за 
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ученикот,  постигнатиот успех. Втората страна содржи 
податоци за завршено одделение, општ успех на учени-
кот, датум, деловоден број и место на издавањето на 
свидетелството, потпис на одделенскиот раководител и 
на директорот, место за печат на средното училиште, 
број и датум на актот со кој е верифицирано основното 
училиштето, како и издавач.  

Свидетелството за завршено прво, второ, односно 
третто одделение се издава на Образец број 9 на светло 
зелена основа,  со димензии 29,7 см х 21 см на кои е 
претставен грбот на Република Македонија. Образецот 
број 9 е даден во прилог и е составен дел на овој пра-
вилник.  

 
Член 10 

Свидетелството за завршено четврто до деветто од-
деление содржи грб и име на Република Македонија, 
име и место на основното училиште, општина, број на 
главната книга, назив: “СВИДЕТЕЛСТВО  за успехот 
во ______ одделение”, личните податоци за ученикот,  
постигнатиот успех од задолжителните и од изборните 
наставни предмети, оценката за поведение, изостаноци 
на ученикот, датум, деловоден број и место на издава-
њето на свидетелството, потпис на раководителот на 
паралелката и на директорот и место за печат на сред-
ното училиште. Втората страна содржи податоци за 
бројот и датумот на актот со кој е верифицирано ос-
новното училиштето, како и издавач.  

Свидетелството за завршено четврто до деветто од-
деление се издава на Образец број 10 на светло сина 
основа,  со димензии 29,7 см х 21 см на кои е претста-
вен грбот на Република Македонија. Образецот број 10 
е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.  

 
Член 11 

Преведницата за учениците од прво, второ, односно 
трето одделение содржи грб и име на Република Маке-
донија, име и место на основното училиштето, општи-
на, број на главната книга, учебна година, назив: “ПРЕ-
ВЕДНИЦА”, личните податоци за ученикот,  постигна-
тиот успех, оценката за поведение, изостаноци на уче-
никот, датумот на престанокот на посетување на ос-
новното училиште, број на издадена ученичка легити-
мација, деловоден број и датум на издавањето на пре-
ведницата, потпис на одделенскиот раководител и на 
директорот, место за печат на средното училиште и из-
вестување дека ученикот е запишан во друго основно 
училиште.  

Преведницата за учениците од прво, второ, односно 
трето одделение се издава на Образец број 11 со ди-
мензии 29,7 см х 21 см кој е даден во прилог и е соста-
вен дел на овој правилник.  

 
 

Член 12 
Преведницата за учениците од четврто до деветто 

одделение содржи грб и име на Република Македонија, 
име и место на основното училиштето, општина, број 
на главната книга, учебна година, назив: “ПРЕВЕДНИ-
ЦА”, личните податоци за ученикот,  постигнатиот ус-
пех во прво и второ полугодие по задолжителните и из-
борните наставни предмети, оценката за поведение, 
изостаноци на ученикот, датумот на престанокот на по-
сетување на основното училиште, број на издадена 

ученичка легитимација, деловоден број и датум на из-
давањето на преведницата, потпис на раководителот на 
паралелката и на директорот, место за печат на средно-
то училиште и известување дека ученикот е запишан 
во друго основно училиште .  

Преведницата за учениците од прво, второ, односно 
трето одделение се издава на Образец број 12 со ди-
мензии 29,7 см х 21 см кој е даден во прилог и е соста-
вен дел на овој правилник.  

 
Член 13 

Обрасците број 9 и 10 се печатат на хартија А1-115 
грамска со воден жиг и флуоросцентни влакна, а грбот 
на Република Македонија се печати со златна фолија 
со заштитни знаци. 

На Обрасците од број 1 до број 11 од овој правил-
ник стои и името на издавачот. 

 
Член 14 

Уредното водење на педагошката документација и 
евиденција е грижа на директорот на основното учили-
ште, одделенскиот раководител, раководителот на па-
ралалката, наставниците по одделни предмети и струч-
ните соработници на училиштето. 

 
Член 15 

Во педагошката документација во која е извршена 
погрешен упис, може да се вршат исправки. 

Исправката се врши така што со црвено мастило со 
тенка линија се прецртува податокот штое се исправа и 
над него, со истото мастило се испишува исправениот 
податок, а потоа во забелешка се внесува бројот на ре-
шението со кое се врши исправката и забелечката се за-
верува со потпис и печат на директорот на основното 
училиште. 

 
Член 16 

Педагошката документација на основните учили-
шта се чува и тоа: 

- главната книга на учениците се чува трајно, и 
- дневникот на паралелката, дневникот за групна на-

става во основно музичко училиште, дневникот за инди-
видуална настава во основно музичко училиште и пре-
ведницата се чуваат најмалку една година по завршува-
њето на школувањето на учениците во училиштето. 

             
Член 17 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на воде-
њето, формата и содржината на педагошката евиденци-
ја и документација во основното училиште („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 56/02, 36/03, 
77/05, 50/07, 81/07, 91/07 и 41/08).   

 
Член 18 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 1 септември 2009 
година. 

    
Бр. 10-598/1 

18 март 2009 година                            Министер, 
        Скопје                         Перо Стојановски, с.р. 
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730. 
Врз основа на член 77 од Законот за средното образо-

вание („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, 49/07, 81/08 и 92/08) и член 21 
став 2 од Законот за стручно образование и обука 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.71/06 и 
117/08), министерот за образование и наука  донесе 

      
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СО-
ДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на воде-
њето, формата и содржината на педагошката евиденци-
ја и документација во средните училишта. 

  
Член 2 

Педагошката документација опфаќа: 
- главна книга на учениците; 
- главна книга за државната матура; 
- главна книга за училишна матура; 
- главна книга за завршен испит со четиригодишно 

траење; 
- главна книга на завршен испит со тригодишно 

траење; 
- главна книга на меѓународна матура; 
- главна книга на специјалистичко образование; 
- диплома за положена државна матура; 
- диплома за положена училишна матура; 
- диплома за положен завршен испит со четириго-

дишно траење; 
 - диплома за положен завршен испит со тригодиш-

но траење; 
 - диплома за положена меѓународна матура; 
 - диплома за мајсторски испит; 
 - диплома за специјалистичко образование; 
 - уверение за стручна оспособеност; 
 - уверение за работно оспособување; 
- свидетелство, и 
- преведница. 
Педагошката евиденција се води во дневник на па-

ралелката. 
                                                   

Член 3 
Главната книга на учениците на првата страна содр-

жи грб и име на Република Македонија и податоци за: 
името на средното училиштето, општина/град Скопје, 
вид на средното образование, струка/насока/подрачје, 
образовен профил, година на образование, паралелка, 
учебна година, назив „ГЛАВНА КНИГА НА УЧЕНИ-
ЦИТЕ“, движење на учениците во текот на учебната 
година (31 август), општ успех на учениците на крајот 
на учебната година и потпис на директорот на учили-
штето. На втората страна се внесуваат податоци за: ре-
ден број, година на образование, паралелка, реден број 
во дневникот, лични податоци за ученикот и претход-
ното образование, успехот од наставните предмети 
според наставниот план и оценките на крајот на на-

ставната година, испити на крајот на учебната година, 
поведението, општиот успех на ученикот, изостаноци-
те, педагошки мерки, издадено свидетелство за заврше-
на година, потпис на ученикот и за издаден втор при-
мерок на свидетелство.  

Главната книга на учениците се води по години и 
видови на образование и содржат листови кои се во ко-
рици и се прошиваат со емственик од кои двата краја 
се потпечатуваат со црвен восок на внатрешната страна 
од задната корица на книгата. 

Вкупниот број на листови во книгата со потпис го 
заверува директорот на средното училиште. 

Главната книга на ученици се води на Образец број 
1 со димензии 42 см х 29,7 см. 

 
Член 4 

Главната книга за државна матура на корицата со-
држи грб и име на Република Македонија и назив: 
“ГЛАВНА КНИГА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА”, Првата 
страна содржи грб и име на Република Македонија и 
податоци за: името на училиштето за средно образова-
ние, општина/град Скопје, назив: “ГЛАВНА КНИГА 
ЗА ДРЖАВНА МАТУРА”, број на главна книга, учеб-
на година, вид на средното образование, подрач-
је/струка/насока, образовен профил. Втората страна се 
води за секој ученик одделно и содржи податоци за 
ученикот/ученичката, реден број, лични податоци за 
ученикот/ученичката, вид на средното образование, по-
драчје/струка/насока, образовен профил, успехот по-
стигнат во завршната година, име и презиме на родите-
лот/старателот, покажаниот успех на испитите од др-
жавната матура за екстерен дел, интерен дел и проект-
на задача, деловоден број на дипломата и датум на из-
давањето, потпис на ученикот, раководителот на пара-
лелката и на директорот.  

Главната книга за училишна матура на корицата со-
држи грб и име на Република Македонија и назив: 
“ГЛАВНА КНИГА ЗА УЧИЛИШНА МАТУРА”, Прва-
та страна содржи грб и име на Република Македонија и 
податоци за: името на училиштето за средно образова-
ние, општина/град Скопје, назив: “ГЛАВНА КНИГА 
ЗА УЧИЛИШНА МАТУРА”, број на главна книга, 
учебна година, вид на средното образование, подрач-
је/насока, образовен профил. Втората страна се води за 
секој ученик одделно и содржи податоци за учени-
кот/ученичката, реден број, лични податоци за учени-
кот/ученичката, вид на средното образование, подрач-
је/насока, образовен профил, успехот постигнат во за-
вршната година, име и презиме на родите-
лот/старателот, покажаниот успех на испитите од учи-
лишната матура за задолжителен дел, изборен дел и 
проектна задача, деловоден број на дипломата и датум 
на издавањето, потпис на ученикот, раководителот на 
паралелката и на директорот.  

Главната книга за завршен испит со четиригодиш-
ното траење на корица содржи грб и име на Република 
Македонија и назив: “ГЛАВНА КНИГА ЗА ЗАВРШЕН 
ИСПИТ со четиригодишното траење”. Првата страна 
содржи грб и име на Република Македонија и податоци 
за: името на училиштето за средно образование, оп-
штина/град Скопје, назив: “ГЛАВНА КНИГА ЗА ЗА-
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ВРШЕН ИСПИТ со четиригодишното траење“, број на 
главна книга, учебна година, стручно образование со 
четиригодишно траење, струка, образовен профил. 
Втората страна се води за секој ученик одделно и содр-
жи податоци за ученико/ученичката, реден број, лични 
податоци за ученикот/ученичката, вид на стручното 
образование-струка, струка, образовен профил, успехот 
постигнат во завршната година, име и презиме на роди-
телот/старателот, успех на завршниот испит за задол-
жителен дел, изборен дел и проектна задача, деловоден 
број на дипломата и датум на издавањето, потпис на 
ученикот/ученичката, раководителот на паралелката и 
на директорот.  

Главната книга за завршен испит со тригодишното 
траење на корица содржи грб и име на Република Ма-
кедонија и назив: “ГЛАВНА КНИГА ЗА ЗАВРШЕН 
ИСПИТ со тригодишното траење”. Првата страна содр-
жи грб и име на Република Македонија и податоци за: 
името на училиштето за средно образование, општи-
на/град Скопје, назив: “ГЛАВНА КНИГА ЗА ЗАВР-
ШЕН ИСПИТ со тригодишното траење“, број на глав-
на книга, учебна година, стручно образование со триго-
дишно траење, струка, образовен профил,. Втората 
страна се води за секој ученик одделно и содржи пода-
тоци за ученикот/ученичката, реден број, лични пода-
тоци за ученикот/ученичката, вид на стручното образо-
вание-струка, струка, образовен профил, успехот по-
стигнат во завршната година, име и презиме на родите-
лот/старателот, покажаниот успех на завршниот испит 
за писмениот испит, стручно-теоретски дел и практич-
на работа, деловоден број на дипломата и датум на из-
давањето, потпис на ученикот/ученичката, раководите-
лот на паралелката и на директорот.  

Главната книга за државна матура, главната книга 
за училишна матура, главната книга за завршен испит 
со четиригодишно траење, главната книга за завршен 
испит со тригодишно траење се водат по години и ви-
дови на образование и содржат листови кои се во кори-
ци и се прошиваат со емственик од кои двата краја се 
потпечатуваат со црвен восок на внатрешната страна 
од задната корица на книгата. 

Вкупниот број на листови во книгата со потпис го 
заверува директорот на средното училиште. 

Главната книга за државната матура се води на 
Образец број 2, главната  книга за училишната матура 
на Образец број 3,  главната книга за завршниот испит 
со четиригодишно траење на Образец број 4, главната 
книга за  завршен испит со тригодишното образование 
на Образец број  5 со димензии 42 см х 29,7 см.  

Обрасците број  2, 3, 4 и 5 се дадени во прилог и се 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Главата книга на меѓународна матура на корицата 
содржи грб и име на Република Македонија, име на 
училиштето за средно образование, општина/град 
Скопје и назив „ГЛАВНА КНИГА НА МЕЃУНАРОД-
НА МАТУРА“. Првата страна содржи податоци за: ре-
ден број на главната книга, година на образование, па-
ралелка, реден број во дневникот, лични податоци за 
ученикот/ученичката, податоци за образованието на 

ученикот/ученичката од трета година, успехот по пред-
метите што ги изучувал ученикот во трета година во 
училиштето: предмети, ниво, успех, задолжителни со-
држини и задолжителни активности, издадено свиде-
телство, потпис на ученикот и на директорот, податоци 
од испитите на меѓународна матура: испитен рок, учеб-
на година, предмети, ниво, успех, задолжителни содр-
жини и задолжителни активности, матурска тема, по-
стигнат успех, издадена диплома, потпис на ученикот и 
на директорот. 

Главната книга на меѓународна матура се води по 
години на образование и содржи листови кои се во ко-
рици и се прошиваат со емственик од кои двата краја 
се потпечатуваат со црвен восок на внатрешната страна 
од задната корица на книгата. 

Главната книга за државната матура се води на 
Образец број 6 со димензии 42 см х 29,7 см, кој е соста-
вен дел на овој правилник.  

 
Член 6 

Главната книга за средно специјалистичко образо-
вание на корицата содржи грб и име на Република Ма-
кедонија, име на установата, вид на средно специјали-
стичко образование, општина/град Скопје, струка, 
образовен профил, учебна година и назив „ГЛАВНА 
КНИГА ЗА СРЕДНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗО-
ВАНИЕ“. Првата страна содржи податоци за: реден 
број на главната книга, реден број во дневникоот, годи-
на на образование, паралелка, реден број во дневникот, 
лични податоци за ученикот, податоци за образование-
то на ученикот/ученичката од завршната година во 
средното образование, податоци за специјалистичко 
образование, покажаниот успехот на специјалистичко-
то образование, издадена диплома со деловоден број, 
датум и година, потпис на кандидатот и на директорот. 

Главната книга за средно специјалистичко образо-
вание се води по години на образование и содржи ли-
стови кои се во корици и се прошиваат со емственик од 
кои двата краја се потпечатуваат со црвен восок на вна-
трешната страна од задната корица на книгата. 

 Главната книга за средно специјалистичко образо-
вание се води на Образец број 7 со димензии 42 см х 
29,7 см, кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 7 

Дипломата за положена државна матура на наслов-
ната страна содржи назив: “ДИПЛОМА ”. Првата стра-
на содржи грб и име на Република Македонија, подато-
ци за: име на училиштето за средно образование, оп-
штина/град Скопје, број на главната книга и година, 
назив: “ДИПЛОМА ЗА ПОЛОЖЕНА ДРЖАВНА МА-
ТУРА”, личните податоци за ученикот/ ученичката,  
вид на образование со кое се стекнал и подрач-
је/струка/ насока, образовен профил. Втората страна 
содржи податоци за покажаниот успех на испитите од 
државната матура за екстерен дел, интерен дел и про-
ектна задача, деловоден број на дипломата и датум на 
издавањето, потпис на раководителот на паралелката и 
на директорот, бројот и датумот на издавањето на 
актот со кој е верифицирано средното образование во 
училиштето, како и податоци за издавачот. 
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Дипломата за положена училишна матура на нас-
ловната страна содржи назив: “ДИПЛОМА ”. Првата 
страна содржи грб и име на Република Македонија, по-
датоци за: име на училиштето за средно образование, 
општина/град Скопје, број на главната книга и година, 
назив: “ДИПЛОМА ЗА ПОЛОЖЕНА УЧИЛИШНА 
МАТУРА”, личните податоци за ученикот/ ученичката, 
вид на образование со кое се стекнал и подрач-
је/насока, образовен профил. Втората страна содржи 
податоци за покажаниот успех на испитите од училиш-
ната матура за задолжителен дел, изборен дел и про-
ектна задача, деловоден број на дипломата и датум на 
издавањето, потпис на раководителот на паралелката и 
на директорот, бројот и датумот на издавањето на 
актот со кој е верифицирано средното образование во 
училиштето, како и податоци за издавачот. 

Дипломата за положен завршен испит со четириго-
дишно траење на насловната страна содржи назив: 
“ДИПЛОМА ”. Првата страна содржи грб и име на Ре-
публика Македонија, податоци за: име на училиштето 
за средно образование, општина/град Скопје, број на 
главната книга и година, назив: “ДИПЛОМА ЗА ПО-
ЛОЖЕН ЗАВРШЕН ИСПИТ”, личните податоци за 
ученикот/ученичката, здобиено стручно образование со 
четиригодишно траење, струка и образовен профил. 
Втората страна содржи податоци за покажаниот успех 
на завршниот испит за задолжителен дел, изборен дел 
и проектна задача, деловоден број на дипломата и да-
тум на издавањето, потпис на раководителот на пара-
лелката и на директорот, бројот и датумот на издавање-
то на актот со кое е верифицирано средното образова-
ние во училиштето, како и податоци за издавачот. 

Дипломата за положен завршен испит со тригодиш-
но траење на насловната страна содржи назив: “ДИП-
ЛОМА”. Првата страна содржи грб и име на Република 
Македонија, податоци за: име на училиштето за средно 
образование, општина/град Скопје, број на главната 
книга и година, назив: “ДИПЛОМА ЗА ПОЛОЖЕН 
ЗАВРШЕН ИСПИТ”, личните податоци за учени-
кот/ученичката, здобиено стручно образование со три-
годишно траење, струка и образовен профил. Втората 
страна содржи податоци за покажаниот успех од за-
вршниот испит за писмениот дел, стручно-теоретски 
дел и практична работа, деловоден број на дипломата и 
датум на издавањето, потпис на раководителот на пара-
лелката и на директорот, бројот и датумот на издавање-
то на актот со кој е верифицирано средното образова-
ние во училиштето, како и податоци за издавачот. 

Дилома за положена меѓународна матура на нас-
ловната страна содржи назив: “ДИПЛОМА ”. Првата 
страна содржи грб и име на Република Македонија, по-
датоци за: име на училиштето за средно образование, 
општина/град Скопје, број на главната книга и година, 
назив: “ДИПЛОМА ЗА ПОЛОЖЕНА МЕЃУНАРОД-
НА МАТУРА”, личните податоци за ученикот/ ученич-
ката и  гимназиско образование со кое се стекнал. Вто-
рата страна содржи податоци за предметите, нивоата, 
покажаниот успех, задолжителни содржини, задолжи-
телни активности, матурска тема и постигнат успех, 
деловоден број на дипломата и датум на издавањето, 

потпис на директорот, бројот и датумот на издавањето 
на актот со кој е верифицирано средното образование 
во училиштето, како и податоци за издавачот. 

Дипломата за положена државна матура се издава 
на Образец број 8 на светло сина основа,  дипломата за 
положена училишна матура се издава на Образец број 
9 на светло жолта основа, дипломата за положен завр-
шен испит на Образец број 10 на светло зелена основа, 
дипломата за положен завршен испит со тригодишно 
траење на Образец број 11 на светло окер основа и дип-
ломата за меѓународна матура на Образец број 12 на 
светло кафена основа, со димензии 29,7 см х 21 см на 
кои е претставен грбот на Република Македонија. 

 Обрасците број 8, 9, 10, 11 и 12 се дадени во при-
лог и се составен дел на овој правилник.                                                   

                                                                 
Член 8 

Дипломата за мајсторски испит на насловната стра-
на содржи назив „ДИПЛОМА за мајсторски испит“. 
Првата страна содржи податоци за: регионалната зана-
етчиска комора, општина/Град Скопје, број на главната 
книга и година, назив: “ДИПЛОМА за мајсторски ис-
пит”, личните податоци за кандидатот и  положен мај-
сторски испит од струка, занимање и стекнато звање. 
Втората страна содржи податоци за успех од стручно-
теоретскиот дел и практичната работа, деловоден број 
на дипломата за мајсторски испит, место и датум на из-
давање, потпис на претседателот на регионалната зана-
етчиска комора, како и податоци за издавачот. 

Дипломата за мајсторски испит се издава на Обра-
зец број 13 на светло жолта основа, со димензии 29,7 
см х 21 см на кои е претставен грбот на Република Ма-
кедонија. Образецот број 13 е даден во прилог и е со-
ставен дел на овој правилник.  

 
Член 9 

Дипломата за специјалистичко образование на нас-
ловната страна содржи назив: “ДИПЛОМА за специја-
листичко образование”. Првата страна содржи грб и 
име на Република Македонија, податоци за: име на 
установата, општина/град Скопје, број на главната кни-
га, назив: “ДИПЛОМА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБ-
РАЗОВАНИЕ”, личните податоци за кандидатот,  зва-
ње со кое се стекнал. Втората страна содржи податоци 
за покажаниот успех на наставните предмети, звање со 
кое се стекнал, деловоден број на дипломата, место и 
датум на издавањето, потпис на директорот, место и 
датумот на издавањето на актот со кое е верифицирано 
средното образование во училиштето, како и податоци 
за издавачот. 

Дипломата за специјалистичко образование се изда-
ва на Образец број 14 на светло зелена основа,  со ди-
мензии 29,7 см х 21 см на кои е претставен грбот на Ре-
публика Македонија. Образецот број 14 е даден во при-
лог и е составен дел на овој правилник.  

 
Член 10 

Уверението за стручна оспособеност на насловната 
страна содржи грб и име на Република Македонија и 
назив: “УВЕРЕНИЕ за стручна оспособеност”. Првата 
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страна содржи податоци за: комора, општина/Град 
Скопје, број на главната книга и година, назив: “УВЕ-
РЕНИЕ за стручна оспособеност”, личните податоци за 
кандидатот и  вид на струка, занимање и звање со кое 
се стекнал. Втората страна содржи податоци за успехот 
од наставните предмети и практичната работа, делово-
ден број на дипломата, место и датум на издавањето, 
потпис на претседателот на комората, како и податоци 
за издавачот. 

Уверението за стручна оспособеност се издава на 
Образец број 15 на светло сина основа,  со димензии 
29,7 см х 21 см на кои е претставен грбот на Република 
Македонија. Образецот број 15 е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 11 

Уверението за работно оспособување содржи грб и 
име на Република Македонија, име на средното учили-
ште, општина/град Скопје, број на главна книга, назив: 
“УВЕРЕНИЕ за работно оспособување, личните пода-
тоци за ученикот/ученичката, вид на занимањето или 
образовен профил, самостојно, со помош на контрола 
на друго лице, деловоден број на уверението, место и 
датум на издавањето, потпис на директорот, бројот и 
датумот на издавањето на актот со кое е верифицирано 
средното образование во училиштето, како и податоци 
за издавачот. 

Уверението за работно оспособување се издава на 
Образец број 16 на светло жолта основа, со димензии 
29,7 см х 21 см на кои е претставен грбот на Република 
Македонија. Образецот број 16 е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 12 

Свидетелството за завршена година на средно обра-
зование содржи грб и име на Република Македонија, 
име на училиштето за средно образование, општи-
на/град Скопје, број на главната книга и година, назив: 
“СВИДЕТЕЛСТВО  за завршена ______ година”, лич-
ните податоци за ученикот, наставни предмети, постиг-
нат успех, поведение, изостаноци на ученикот, година 
и вид на образование, подрачје/струка/насока, образо-
вен профил, општ успех на ученикот, деловоден број, 
датум и место на издавањето на свидетелството, пот-
пис на раководителот на паралелката и на директорот и 
бројот и датумот на издавањето на актот со кој е вери-
фицирано средното образование во училиштето.  

Свидетелството за завршена година за меѓународна 
матура содржи грб и име на Република Македонија, 
име на училиштето за средно образование, општи-
на/град Скопје, број на главната книга и година, назив: 
“СВИДЕТЕЛСТВО  за завршена ______  година за ме-
ѓународна матура”, личните податоци за ученикот, 
предмети, ниво, постигнат успех, задолжителни содр-
жини, задолжителни активности, поведение, изостано-
ци на ученикот, година и меѓународна матура, општ 
успех на ученикот, деловоден број, датум и место на 
издавањето на свидетелството, потпис на раководите-
лот на паралелката и на директорот и бројот и датумот 
на издавањето на актот со кој е верифицирано средното 
образование во училиштето.  

Свидетелството за завршена година на средно обра-
зование се издава на Образец број 17 на светло сина ос-
нова, свидетелството за завршена година за меѓународ-
на матура се издава на Образец број 18 на светло окер 
основа со димензии 29,7 см х 21 см на кои е претставен 
грбот на Република Македонија. Обраците број 17 и 18 
се дадени во прилог и се составен дел на овој правил-
ник.  

 
Член 13 

Преведницата содржи грб и име на Република Ма-
кедонија, име на училиштето за средно образование, 
општина/град Скопје, број на главната книга, учебна 
година, назив: “ПРЕВЕДНИЦА”, личните податоци за 
ученикот/ученичката, година и вид на образование-
струка, насока- образовен профил, постигнатиот успех 
во прво и второ полугодие, оценката за поведение, изо-
станоци на ученикот, датумот на престанокот на посе-
тување на основното училиште, број на издадена уче-
ничка книшка, деловоден број и датум на издавањето 
на преведницата, потпис на раководителот на паралел-
ката и на директорот и известување дека ученикот е за-
пишан во друго средно училиште со потпис на дире-
кторот.  

Преведницата се издава на Образец број 19 со ди-
мензии 29,7 см х 21 см кој е даден во прилог и е соста-
вен дел на овој правилник.  

 
Член 14 

Дневникот на паралелката се води за секоја пара-
лелка одделно и истиот на корицата содржи грб и име 
на Република Македонија, име на училиштето за сред-
но образование, општина/град Скопје и назив: “ДНЕВ-
НИК НА ПАРАЛЕЛКАТА”, година, паралелка и учеб-
на година. Првата страна содржи грб и име на Репуб-
лика Македонија и податоци за: името на училиштето 
за средно образование, општина/град Скопје, вид на 
средното образование, подрачје/струка/насока, образо-
вен профил, назив: “ДНЕВНИК НА ПАРАЛЕЛКАТА”, 
година на образование, паралелка, учебна година, рако-
водител на паралелката и име на издавачот.  Втората 
страна е празна. Страната три содржи податоци за пла-
нот според кој се изведува наставата. Страните четири 
и пет се една целина, се повторуваат до страните 10 и 
11 и содржат податоци за учениците и преглед на пода-
тоци за изостаноци по месеци. Страната 12 содржи 
преглед на неделен распоред на часовите, страната 13 
содржи податоци за месечни планови за распоред спо-
ред кој се работат писмени, графички и други работи за 
одделни наставни предмети, страната 14 содржи пода-
тоци за месечни планови за задожителни изборни про-
грами, содржини и активности, страната 15 содржи 
наслов „СПИСОК НА УЧЕНИЦИТЕ И ОЦЕНКИТЕ ЗА 
УСПЕХОТ И ПОВЕДЕНИЕТО“, учебна година и пара-
лелка. Страните 16 и 17 се една целина и содржат пода-
тоци за четири ученици на една страна: реден број, 
главна книга, презиме, име на родителот/старателот и 
име на ученикот/ученичката, место и датум на раѓање, 
задолжителни предмети според наставен план и оценки 
за успехот по полугодија, полугодишни оценки, годиш-
ни оценки, оценка од испитот на годината, оценки од 
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поправниот испит, општ успех на ученикот, поведение, 
педагошки мерки, изостаноци, потпис на раководите-
лот на паралелката. Страните 16 и 17 се повторуваат до 
страна 34 и 35.  Страната 36 е празна. Страната 37 со-
држи наслов „ДНЕВНИК за наставната работа по дено-
ви и предмети“. Страните 38 и 39 се една целина, се 
повторуваат до страните 118 и 119 и содржат податоци 
за неделна реализација на задолжителни и изборни 
предмети, додатна и дополнителна настава, час на па-
ралелката. Страната 120 е празна. Страната 121 содржи 
наслов „ДНЕВНИК за другите видови настава и актив-
ности на паралелката“. Страната 122 содржи податоци 
за задолжителни изборни програми, содржини и актив-
ности за спорт и спортски активности и се повторува 
до страна 124. Страната 125 содржи податоци за задол-
жителни изборни програми, содржини и активности за 
музичка уметност и се повторува до страна 127. Стра-
ната 128 содржи податоци за задолжителни изборни 
програми, содржини и активности за ликовна уметност 
и се повторува до страна 130. Страната 131 содржи по-
датоци за задолжителни изборни програми, содржини 
и активности за изборни содржини и се повторува до 
страна 133. Страната 134 содржи податоци за дополни-
телна настава и друга помош и се повторува до страна 
138. Страната 139 содржи податоци за додатна и кон-
султативна настава и се повторува до страна 141. Стра-
ната 142 содржи список на ученици кои следат факул-
тативна настава и се повторува до страна 144. Страната 
145 содржи податоци за дневникот за слободните уче-
нички активности и се повторува до страна 146. Стра-
ната 147 содржи податоци за дневникот за соработка со 
локалната среднина, производствената и друга општес-
твено-корисна работа и се повторува до страна 148. 
Страната 149 содржи податоци за дневникот за работа 
на ученичката заедница на паралелката и се повторува 
до страна 150. Страната 151 содржи податоци за извеш-
таи за одржаните екскурзии и се повторува до страна 
152. Страната 153 содржи податоци за дневникот за зд-
равствено воспитание и заштита на учениците и се пов-
торува до страна 154. Страната 155 содржи податоци за 
извештаи од состаноци на советот на паралелката, 
односно годината и се повторува до страна 159. Страна-
та 160 содржи податоци за извештаи од состаноци со 
родителите и се повторува до страна 164. Страната 165 
содржи податоци за извештаи од нереализирани настав-
ни содржини по предмети и се повторува до страна 167. 
Страната 168 содржи податоци за извештаи за успехот 
по предмети на крајот на првото полугодие. Страна 169 
содржи податоци за извештаи за успехот по предмети на 
крајот на наставната година. Страната 170 содржи пода-
тоци за статистички преглед за успехот на учениците на 
крајот на учебната година. Страната 171 содржи список 
на ученици кои примиле свидетелство. Страната 172 со-
држи податоци за датумот на прегледувањето на пода-
тоците, потпис на раководителот на паралелката и на ди-
ректорот на училиштето. На страната 173 е начин на 
пополнување на дневникот на паралелката. 

Дневникот на паралелката се води на Образец број 
20 со димензии 42 см х 29 см кој е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник. Кориците на дневни-
кот имаат темно црвена боја. 

Член 15 
Обрасците број 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 

18 се печатат на хартија А1-115 грамска со воден жиг и 
флуоросцентни влакна, а грбот на Република Македо-
нија се печати со златна фолија со заштитни знаци. 

На Обрасците од број 1 до број 19 од овој правил-
ник стои и името на издавачот. 

 
Член 16 

Уредното водење на педагошката документација и 
евиденција е грижа на директорот на средното учили-
ште, раководителот на паралелката, наставниците по 
одделни предмети и стручните соработници на учили-
штето. 

 
Член 17 

Во педагошката документација кога е извршен по-
грешен упис, може да се вршат исправки. 

Исправката се врши така што со црвено мастило со 
тенка линија се прецртува податокот што се исправа и 
над него, со истото мастило се испишува исправениот 
податок, а потоа во забелешка се внесува бројот на ре-
шението со кое се врши исправката и забелечката се за-
верува со потпис и печат на директорот на средното 
училиште. 

 
Член 18 

Педагошката документација на средното училиште 
се чува и тоа: 

- главната книга на учениците, главната книга за 
државната матура, главната книга за училишна матура, 
главната книга за завршен испит со четиригодишно 
траење, главната книга на завршен испит со тригодиш-
но траење, главната книга на меѓународна матура, 
главната книга на средно специјалистичко образование 
се чуваат трајно,  

- преведница се чува најмалку една година по завршу-
вањето на школувањето на учениците во училиштето, и 

 Дневникот на паралелката се чува најмалку една 
година по завршувањето на школувањето на учениците 
во училиштето. 

             
Член 19 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на воде-
њето, формата и содржината на педагошката евиденци-
ја и документација во средните училишта („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 56/02, 36/03, 
41/04, 45/08 и 69/08).   

 
Член 20 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во ,,Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 септември 2009 година. 

 
 Бр. 11-599/1 

18 март 2009 година                      Министер, 
   Скопје                               Перо Стојановски, с.р. 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 101 

 



Стр. 102 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 105 



Стр. 106 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 107 



Стр. 108 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 109 



Стр. 110 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 111 



Стр. 112 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 113 



Стр. 114 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 115 



Стр. 116 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 117 



Стр. 118 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 129 



Стр. 130 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 131 



Стр. 132 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 133 



Стр. 134 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 135 



Стр. 136 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 137 



Стр. 138 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 139 



Стр. 140 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 141 



Стр. 142 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 143 



Стр. 144 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 145 



Стр. 146 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 147 



Стр. 148 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 149 



Стр. 150 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 151 



Стр. 152 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 153 



Стр. 154 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 155 



Стр. 156 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 157 



Стр. 158 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 159 



Стр. 160 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 161 



Стр. 162 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 163 



Стр. 164 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 165 



Стр. 166 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 167 



Стр. 168 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 169 



Стр. 170 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 171 



Стр. 172 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 173 



Стр. 174 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 175 



Стр. 176 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 177 



Стр. 178 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 179 



Стр. 180 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 181 



Стр. 182 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 183 



Стр. 184 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 185 



Стр. 186 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 187 



Стр. 188 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 189 



Стр. 190 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 



25 март 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41 - Стр. 191 



Стр. 192 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 март 2009 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


