
 

 

 

 

 

 

 
ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ за учениците од IV год. 

од СЕОУ„ГОСТИВАР“ – Гостивар 
ПЕРИОД: МАЈ-ЈУНИ за учебната 2020/2021 год. 

Датум Активности 

20 мај 2021 год. 
16:00 часот 
Соопштување на успехот на учениците. 

Од 21 мај 2021 до 
26 мај 2021 год. 

Продолжителна настава (само за ученици упатени на поправен испит) 
според распоред објавен на огласна табла. 

Од 21 мај 2021 до 
26 мај 2021 год. 

Пријавување на поправни испити и испит на година  
(во прилог да достават и решение за испит на година). 

ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 

27 и 28 мај  
2021 год. 

Писмен дел од поправните испити и испит на година, според претходно 
подготвен распоред за полагање. 

31 мај и 01 јуни 
 2021 год. 

Устен дел од поправните испити. 

Од 31 мај до  
10 јуни 2021 год. 

Устен дел од испит на година. 

03 јуни 2021 год. Доделување свидетелства и евидентни листови на учениците. 

Од 01 до 08 јуни 
2021 година 

Пријавување на завршен испит и интерни испити за вонредните ученици, 
како и за учениците од претходните учебни години.  

ЕКСТЕРЕН ДЕЛ ОД ДРЖАВНА МАТУРА, ЗАВРШЕН ИСПИТ И ИНТЕРНИТЕ ИСПИТИ ВО 
ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020/2021 

05 јуни 2021 год. 

- Задолжителен наставен предмет (македонски јазик и литература, 
албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) со 
почеток во 10 часот. 

УЧЕНИЦИТЕ ТРЕБА ДА БИДАТ ПРЕД УЧИЛИШТЕ НАЈДОЦНА ДО 09:30 
ЧАСОТ И СO СЕБЕ ДА ИМАТ  ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА. 

(Лична карта, пасош или здраствена легитимација) 

11 јуни 2021 год. 

- Прв изборен наставен предмет (англиски јазик, француски јазик 
односно германски јазик) со почеток во 10 часот. 

УЧЕНИЦИТЕ ТРЕБА ДА БИДАТ ПРЕД УЧИЛИШТЕ НАЈДОЦНА ДО 09:30 
ЧАСОТ И СO СЕБЕ ДА ИМАТ ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА. 

(Лична карта, пасош или здраствена легитимација) 

15 јуни 2021 год. Завршен испит по мајчин јазик со почеток во 09:00 часот. 

17 јуни 2021 год. 
- Втор изборен наставен предмет – интерно ниво (историја или бизнис)  

со почеток во 15 часот. 

21 и 22 јуни 2021 
год. 

- Трет изборен наставен предмет – интерно ниво со почеток во 10:00 часот 
(со посебен распоред кој ќе биде истакнат на огласна табла). 
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- (ВТОР ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК) – АВГУСТОВСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 

НАПОМЕНА:  

ВАЖИ САМО ЗА РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ УЧЕНИЦИ ОД ЧЕТВРТА ГОДИНА КОИ 
ИМААТ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ СО КОИ МОЖАТ ДА СЕ СТЕКНАТ СО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 
ЗАВРШЕНА ЧЕТВРТА ГОДИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДРЖАВНА МАТУРА ИЛИ ЗАВРШЕН ИСПИТ 

ВО АВГУСТОВСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 

Од 11 до 16 јуни 
2021 год. 

Пријавување испит на година, поправни и вонредни испити. 

Од 11 до 16 јуни 
2021 год. 

Продолжителна настава (само за ученици упатени на поправен испит) 
според распоред објавен на огласна табла. 

21 јуни 2021 год. 
Писмен дел од испит на година, поправни и вонредни испити, според 
распоред кој дополнително ќе биде објавен. 

Од 21 до 30 јуни 
2021 год. 

Устен дел од испит на година. 

23, 24 и 25 јуни 
2021 год. 

Устен дел од поправните и вонредните испити. 

02 јули 2021 год. 
Доделување свидетелства на учениците кои положиле испит на година 
или поправни испити. 

РЕЗУЛТАТИ ОД ЕКСТЕРЕН ДЕЛ ОД ДРЖАВНА МАТУРА 
ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020/2021 

----- јули 2021 год. 
Прелиминарни резултати. 
(За учениците кои нема да достават приговор резултатите се конечни) 

----- јули 2021 год. Приговори на прелиминарните резултати. 

----- јули 2021 год. Конечни резултати. 

----- јули 2021 год. 
Пријавување за полагање на екстерниот дел од Државна матура за 
августовска испитна сесија. 

------------------ 
Доделување Дипломи 
Дополнително известување за датумот. 

ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ за учениците од IV год. 
од СЕОУ„ГОСТИВАР“ – Гостивар  

ПЕРИОД: АВГУСТ - учебна 2020/2021 год. 
АВГУСТОВСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 

Од 04 до 10 
август 2021 

година 

Пријавување на завршен испит, интерни испити и проектна задача за 
учениците кои не положиле или не се јавиле на испит во јунската испитна 

сесија, вонредните ученици, и учениците од  
претходните учебни години кои завршиле IV година, а не се стекнале со 

диплома за завршено средно образование. 

ЕКСТЕРЕН ДЕЛ ОД ДРЖАВНА МАТУРА, ЗАВРШЕН ИСПИТ И ИНТЕРНИТЕ ИСПИТИ ВО 
АВГУСТОВСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020/2021 

11 август 2021 
год. 

- Задолжителен наставен предмет (македонски јазик и литература, 
албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) со 
почеток во 10 часот. 

За училиштето во кое ќе се реализира полагањето учениците ќе 
бидат навремено информирани. 

Учениците со себе треба да имаат документ за идентификација. 
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13 август 2021 
год. 

- Прв изборен наставен предмет (англиски јазик, француски јазик 
односно германски јазик) со почеток во 10 часот. 

За училиштето во кое ќе се реализира полагањето учениците ќе 
бидат навремено информирани 

Учениците со себе треба да имаат документ за идентификација 

16 август 2021 
год. 

Завршен испит по мајчин јазик со почеток во 09:00 часот. 

17 август 2021 
год. 

- Втор изборен наставен предмет – интерно ниво (историја или бизнис)  
со почеток во 10 часот. 

19 август 2021 
год. 

- Трет изборен наставен предмет – интерно ниво со почеток во 10:00 часот 
(со посебен распоред кој ќе биде истакнат на огласна табла). 

23 август 2021 
год. 

Презентација и одбрана на проектната задача. 

РЕЗУЛТАТИ ОД ЕКСТЕРЕН ДЕЛ ОД ДРЖАВНА МАТУРА  
АВГУСТОВСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020/2021 

-- август 2021 год. 
Прелиминарни резултати.  
(За учениците кои нема да достават приговор резултатите се конечни) 

-- август 2021 год. Приговори на прелиминарните резултати.  

-- август 2021 год. Конечни резултати. 

------------------ 
Доделување Дипломи. 
Дополнително известување за датумот. 

 

НАПОМЕНА: РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ДРЖАВНА МАТУРА ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ 

НАЈДОЦНА 30 ДЕНА ПО ПОСЛЕДНИОТ ЕКСТЕРЕН ИСПИТ.  

 

За дополнителни промени во распоредот навремено ќе Ве известиме. 

 

Гостивар, 14.05.2021                                                         СЕОУ „Гостивар” - Гостивар 
                                                                                                               Директор 

    
__________________                                           
      Тони Ефремоски 

 


