
 
 

                   
 

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 спроведување на матурата ученикот има статус на: 
1. редовен ученик             

2. вонреден ученик        
 

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

2. средно стручно   

3. 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________________________________________________________________  

образовен профил  ____________________________________________________________ 

        

 
 
 
 
 
 

 
 

Delovoden broj na u~ili{teto 



II. СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАТУРА 
 
10.    Заокружи или напиши предмети што ќе ги полагаш на државната матура 
 
Делови од државната 

матура Име на предметот 

Задолжителен 
предмет 

(заокружи само еден предмет) 

1. македонски јазик и литература 

2. албански јазик и литература 

3. турски јазик и литература           

Изборен предмет 
(заокружи само еден предмет) 

1.    математика – напредно ниво 

2.    математика – основно ниво 

2.    англиски јазик 

3.    француски јазик 

4.    германски јазик 

5.    руски јазик         

6.    естетика (само за средно уметничко образование) 

7.    филозофија (само за средно уметничко образование) 

Интерен предмет 1 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
 

Интерен предмет 2 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Матурска проектна 
задача 

 

Наслов/Тема:_________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 
 

11.    Матурата ја полагаш по првпат:          1.   Дa 2.   Нe 
 
 
Место ___________________             Потпис на кандидатот 
 
Датум ___________________                __________________________ 


