
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

Врз основа на член 77 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, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 

100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и 

член 21 став 2 од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15, 55/16 и 64/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), министерот за 

образование и наука  донесе  

 ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 

НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА 

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на 

педагошката евиденција и документација во средните училишта („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 80/19), во членот 2 по алинејата 7 се додава нова 

алинеја 8, која гласи:  

„-главна книга за завршено средно образование;“. 

По алинејата 14 се додава нова алинеја 15,која гласи: 

„-диплома за завршено средно образование;“. 

  

Член 2 

По членот 6 се додава нов член 6-а, кој гласи: 

  

„Член 6-а 

Главната книга за завршено средно образование содржи страници што се во корици и се 

прошиваат со емственик од кои двата краја се потпечатуваат со црвен восок на 

внатрешната страница од задната корица на книгата.  

Главната книга за завршено средно образование се води на Образец број 7-а, со димензии 

28,5 x 35 см, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

Главната книга за завршено средно образование се води за учебната 2019/2020 година.“ 



  

Член 3 

По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи: 

  

„Член 9-а 

Дипломата за завршено средно образование се издава на Образец број 14-а, на светло сина 

основа, со димензии 29,7 x 21 см, на кој е претставен грбот на Република Северна 

Македонија. Образецот број 14-а е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

Дипломата за завршено средно образование се издава за учебната 2019/2020 година.“ 

  

Член 4 

Во член 14 во ставот 1 по бројот „14,“ се додава бројот„14-а,“. 

  

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Северна Македонија“. 

  

Бр. 18-5314/1  Министер за образование 

28 мај 2020 година  и наука, 

Скопје Арбер Адеми, с.р. 



 



 



 



 



 



 

 


