
 
 

 
Учебна година 20____/ ____ 

 

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ДРЖАВНА МАТУРА 
 
 

Име на училиштето  ___________________________________Место ___________________ 

 
I. ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ 
 
1. Име, татково име и презиме  

______________________________________________________________ 

 
2. Пол                             1 - М                                       2 -  Ж 

 
3.  Датум на раѓање 
                                                                    (ден, месец и година на раѓање) 

 

4. Место на живеење:           град ________________________ 
     село ________________________ 
 
5.  Образование на родители: 
 

       ТАТКО МАЈКА 

1. основно или помалку од основно   1.   основно или помалку од основно  

2. средно                                                  2.   средно 

3. вишо                                                                                  3.   вишо 

4. високо                                                                                4.   високо  

5. магистерски или докторат                                            5.   магистерски или докторат 

 
6. Наставен јазик на кој ученикот ја следел наставата: 

1. македонски наставен јазик 

2. албански наставен јазик 

3. турски наставен јазик 

 
7.   Во моментот на пријавување на матурата ученикот има статус на: 

1. редовен ученик             

2. вонреден ученик        

 
8. Вид на образование на ученикот во изминатите четири години: 

3. гимназиско образование 

4. средно стручно образование 

5. средно уметничко образование 

 
9. Наведете ја насоката (за гимназиско образование), струката и образовниот профил (за 

средното стручно образование) и насоката и образовниот профил (за средното 

уметничко образование) на ученикот: 

1. насока ____________________________________________________________________ 

2. струка / насока _____________________________________________________________ 

3. образовен профил ___________________________________________________________ 

 
9.    Матурата ја полагате првпат:          1. Дa 2. Нe 

        

 
 
 

Деловоден број на училиштето 



II. СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАТУРА 
 
10.    Заокружете или напишете ги предметите кои ќе ги полагате на државната матура 
 

Делови од државната матура Име на предметот 

Задолжителен наставен 
предмет 

(заокружи само еден предмет) 

1. македонски јазик и литература 

2. албански јазик и литература 

3. турски јазик и литература 

Прв изборен наставен 
предмет 

(заокружи само еден предмет) 

1. математика 

2. англиски јазик 

3. француски јазик 

4. германски јазик 

5. руски јазик 

Втор изборен наставен 
предмет 

(заокружи само еден предмет) 

1. математика 

2. англиски јазик 

3. француски јазик 

4. германски јазик 

5. руски јазик 

6. естетика 

7. филозофија 

8. социологија 

9. хемија 

10. физика 

11. биологија 

12. историја 

13. географија 

14. информатика 

15. бизнис 

Трет изборен наставен 
предмет 

(интерно ниво) 

 

__________________________________________ 

 

Матурска проектна 
задача 

 

Наслов/тема:_________________________________ 

__________________________________________ 

Дополнителни изборни 
наставни предмети  

(интерно ниво) 

 

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

  
 
 
Место___________________      Потпис на кандидатот 
 
Датум ___________________                __________________________ 
 
 
 
 
___________________________________ 
Податоците кои се прибираат со овој образец претставуваат лични податоци, заштитени со Законот за лични податоци. 
Податоците под реден број 2, 4 и 5 ќе се користат за статистички цели, а сите останати податоци во оваа пријава ќе се 
користат исклучиво за пријавување на кандидати за државна матура. Имате право на увид, информација или исправка на 
личните податоци согласно одредбите од ЗЗЛП на РСМ. 
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