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                                                               ЗДРУЖЕНИЕ НА СОЦИОЛОЗИ  

                                                               НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА       

 
Бул. Гоце Делчев 9А, 1000 Скопје, www.sociolozi.org.mk, mail: contact@sociolozi.org.mk 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на 

натпреварите  по социологија на општинско, регионално и државно ниво во 

средното образование  

 

Освен наставата, која е најорганизирана форма на воспитно-образовната 

работа во училиштата, сѐ позначајно место заземаат и воннаставните форми и 

активности кои им овозможуваат на учениците (по сопствена желба) да го 

исполнат своето слободно време со разновидни содржини и активности. Таква 

форма се и ученичките натпревари. Имаат значајна улога во развојот на 

личноста на ученикот. Тие се мотивирачки фактор, стимулираат и поттикнуваат 

интерес кај  учениците за постигнување на проширени и продлабочени знаења. 

Освен тоа, натпреварите го развиваат натпреварувачкиот дух, придонесуваат за 

зближување и другарување меѓу учениците, но се добар механизам за 

откривање на талентираните  ученици.За да се почувствува ваквиот придонес, 

ученичките натпревари треба да бидат добро осмислени и оргнизирани. 

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој правилник се регулира начинот на организација на натпреварите 

по социологија во средното образование, литературата и натпреварувачките 

области, подготвувањето на учесниците за натпреварите, времето на 

одржување, како и утврдување на пропозициите за изведување на 

натпреварите. 

 

Член 2 

Натпреварите се организираат за да се вреднуваат и да се рангираат 

знаењето, умеењето, вештините и способноста од областа на социологијата за 

учениците од средното образование.  

Целта на натпреварот е да се утврди владеењето на содржините од 

областа на социологијата, како и способностите за примена на овие сознанија 

стекнати во средните училишта. 
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Содржината на натпреварот е соодветна на возраста на учениците и е 

прилагодена на наставните програми по социологија за средното образование. 

 

Член 3 

 

Начинот на проверка на знаењата, времетраењето на натпреварот и 

бројот на прашања го определува Здружението на социолози на Република 

Македонија (во натамошниот текст ЗСМ). 

 

Член 4 

 

Натпреварите се одржуваат секоја година. 

Натпреварите имаа три фази: општинска, регионална и државна. 

 

Член 5 

 

Тестот за натпреварот се состои од прашања од затворен тип со различно 

тежинско ниво, чии одговори носат максимални 100 поени. 

За решавање на тестот предвидени се 90 минути. 

Учениците кои наставата ја следат на албански или турски јазик, ќе 

добијат тест на нивниот мајчин јазик. 

 

Член 6 

 

На натпреварите можат да учествуваат сите редовни ученици од 

средните училишта. 

Секој ментор има право на натпреварот да пријави најмногу два редовни 

ученика кои ја изучуваат социологијата како редовен или изборен предмет во 

рамки на средното образование. 

Изборот на учесниците на општинскиот натпревар се врши исклучиво врз 

основа на постигнатите резултати на ученикот. 

Изборот на учесниците за регионалниот натпревар се врши врз основа на 

постигнатите резултати  и ранг-листата од општинскиот натпревар. 

Учениците кои освоиле ист број бодови делат исто место во 

рангирањето. 

На државниот натпревар учествуваат учесници врз основа на 

постигнатите резултати и ранг-листата од регионалниот натпревар, а во 

согласност со пропозициите кои ги пропишува ЗСМ. 

 

Член 7 
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Учесниците на натпреварот ги пријавува директорот на училиштето по 

препорака на наставникот по социологија. 

Со пријавата за општинскиот натпревар менторите (наставниците по 

социологија чии ученици ќе се натпреваруваат), мора да достават и потврда за 

платена годишна членарина во ЗСМ во износ од 300 денари. 

Доколку меторот не е член на ЗСМ, со пријавата на општинскиот 

натпревар доставува потврда за платена котизација за натпреварот во износ од 

500 денари. 

Пријавувањето се врши преку електронската пошта на адресата на ЗСМ 

(contact@sociolozi.org.mk), на претходно подготвени формулари. 

 

Член 8 

 

Рокот за пријавување на натпреварите по социологија го утврдува ЗСМ, 

за секој натпревар одделно, кој не може да биде пократок од 7 дена. 

Пријавите кои ќе стигнат подоцна од рокот предвиден за пријавување на 

учесници за натпреварот нема да бидат земени превид. 

 

Член 9 

 

Учесниците на натпреварите се обврзани да достават точни податоци за 

исполнување на критериумите за учество на натпреварите. 

Во случај на доставување погрешни податоци од страна на учесниците на 

натпреварите, истите ќе бидат дисквалификувани, односно ќе им биде 

одземено освоеното место. 

 

II. ЦЕЛИ НА НАТПРЕВАРИТЕ 

 

Член 10 

 

 Цели на натпреварите се: 

 Вреднување на нивоата на стекнатите знаења на учениците; 

 Рангирање на учениците според постигањата. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАТПРЕВАРИТЕ 

 
Член 11 

 
 За организирање на натпреварите ЗСМ до Министерството за 
образование и наука поднесува барање за акредитација и за организирање на 
натпревари по објавен Конкурс. 

mailto:contact@sociolozi.org.mk
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Конкурсот од став 1 на овој член се објавува од страна на 
Министерството за образование и наука во првото тромесечие во годината. 

При поднесувањето на барањето за акредитација Здруженијата на 
наставници доставуваат Статут, Правилник за организирање на натпреварите и 
тригодишен календар за спроведување на натпреварите по социологија за 
учениците од средните училишта. 

 
Член 12 

 
 Здружението за организација на натпреварите се акредитира за период 
од три години. 
 За организирање на натпреварите се акредитира по едно здружение. 
 

Член 13 
 

 На здруженијата акредитацијата им се одзема во следните случаи: 

 доколку не бидат испочитувани критериумите за организирање 

натпревари; 

 ако има недоследности во рангирањето на тестовите или 

 непочитување на тајноста на тестовите. 

 
Член 14 

 
 Училиштата кои се домаќини на натпреварите по социологија ги 
определува ЗСМ. 
 

Член 15 
 

Содржините според кои ќе се натпреваруваат учесниците ги определува 

ЗСМ и за истите ги информира менторите во Повикот за пријавување на 

натпреварите. 

Времетраењето на натпреварот и бројот на прашањата го определува 

ЗСМ. 

 

Член 16 

 

 Училиштето ги планира натпреварите во својата годишна програма за 

работа. 

 

IV. ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

НАТПРЕВАРИТЕ ПО СОЦИОЛОГИЈА 

 

Член 17 
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 Комисијата за прегледување на тестовите, заради непречена и независна 

работа, гарантира дека се обезбедени простории за натпреварувањето, како и 

распоред на местата во истите. 

 Набљудувачите, определени од ЗСМ, се грижат за редот и дисциплината 

во текот на натпреварот. 

 Комисијата за прегледување на тестовите врши надзор над 

спроведувањето на натпреварот, грижејќи се натпреварот да помине во 

најдобар ред. 

Член 18 

 

 Прашањата за натпреварот по социологија ЗСМ ги доставува до еден од 

членовите на Комисијата за прегледување на тестовите, најдоцна 2 часа пред 

почетокот на натпреварот. 

 

Член 19 

 

 Пликоата со материјалите за натпреварот се отвараат на денот на 

испитот, кога ќе се соберат сите членови на Комисијата за прегледување на 

тестовите. 

 

Член 20 

 

На почетокот од натпреварот, Комисијата за прегледување на тестовите 

им ги објаснува правилата на учениците, воедно и евидентирањето со двојна 

шифра. 

 Целта е учениците да учествуваат анонимно, со шифра што само тие ја 

знаат. 

 Идентитетот на учениците не смее да биде откриен до самиот крај на 

натпреварот. 

 

Член 21 

 

За времетраењето на натпреварот не е дозволено Комисијата да има 

контакт со учениците, ниту учениците меѓусебно.  

Најстрого е забрането Комисијата да им помага на учениците, освен на 

самиот почеток на натпреварувањето, кога во периодот од добивање на 

прашањата до официјалниот почеток на натпреварувањето учениците можат да 

пријават нејаснотии во врска со толкувањето на прашањата и начинот на 

одговарање и да добијат објаснување од Комисијата. 

 

Член 22 
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 За време на натпреварот не е дозволено користење на помошни 

средства, користење на мобилни телефони и други електронски апарати. 

 Одговорите се даваат исклучиво со пенкало. 

 Не е дозволено прешкртување на одговори или било какво друго 

обележување на тестовите. 

 Не се дозволува предавање на тест кој содржи неодговорени прашања.  

 

Член 23 

 

 За неправилностите утврдени од Комисијата се донесува одлука за 

последиците на денот на натпреварот. 

 За утврдена измама или обид за измама тестот се оценува со 0 поени. 

 

Член 24 

 

 По завршување на решавањето на тестот, истиот се предава на 

Комисијата за прегледување на тестовите и учесникот може да ја напушти 

просторијата. 

 По истекот на предвиденото време сите тестови се предаваат, а 

Комисијата за прегледување на тестовите го реализира процесот на оценување. 

 

Член 25 

 

 Бодовите по одделни вештини се внесуваат на листот за поени според 

шифрата на тестот. 

 Резултатите со натпреварите се јавни и се објавуваат во ист ден со 

одржаниот натпревар, а најдоцна две недели и на веб страната на Здружението. 

 

V. ОРГАНИЗИРАЊЕ ОПШТИНСКИ, РЕГИОНАЛНИ И ДРЖАВНИ НАТПРЕВАРИ 

 

Член 26 

 

 Општинските натпревари се одржуваат на ист ден во исто време. 

 Регионалните натпревари се одржуваат на ист ден во исто време. 

 Точниот термин се објавува по истек на рокот за пријавување на 

учесниците. 

 За секој натпревар (општински, регионален и државен), ЗСМ определува 

тричлена Комисија за оценување и рангирање на учесниците на натпреварот по 

социологија. 
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Член 27 

 

 На регионалниот натпревар се натпреваруваат учесниците чиј резултат се 

вбројува во првата половина (50%) од ранг листата на освоени поени и имаат 

освоено најмалку 51 поен на тестот. 

 

Член 28 

 

 Регионалните натпревари се одржуваат во 8 региони. Училиштата, 

согласно општината во која се наоѓаат припаѓаат во еден од следниве региони: 

Скопски, Североисточен, Југозападен, Полошки, Источен, Југоисточен, 

Вардарски и Пелагониски регион. 

 

Член 29 

 

 Домаќин на државниот натпревар е училиштето определно од ЗСМ. 

 

Член 30 

 

 По завршувањето на регионалниот натпревар, врз основа на 

постигнатите резултати и ранг листата, а во согласност со следниов клуч се 

определува кои ученици ќе учествуваат на државниот натпревар: учесниците чиј 

резултат се вбројува во првата половина (50%) од ранг листата на освоени поени 

и освоиле најмалку 51 поен на тестот, го продолжува натпреварување на 

државниот натпревар. 

 

VI. ВРЕДНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И НАГРАДИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Член 31 

 

 Начинот  на вреднување на резултатите и рангирање на учесниците на 

натпреварите е во надлежност на Комисијата за прегледување на тестовите, која 

во зависност од видот на натпреварот може да биде општинска, регионална или 

комисија за државни натпревари, формирана од ЗСМ. 

 На државниот натпревар еден од членовите на Комисијата треба да биде 

претставник од Бирото за развој на образованието, односно Центарот за 

стручно образование и обука. 

 Членовите на Комисијата за прегледување на тестовите не смеат да 

бидат наставници на ниту еден натпреварувач во учебната година кога се 

спроведува натпреварот. 
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Член 32 

 

 Доколку повеќе учесници постигнат ист број на бодови, сите учесници 

делат исто место и имаат еднаков ранг.  

 

 

Член 33 

 

 По објавување на резултатите, учесниците имаат право на увид во 

тестовите. 

 Доколку сметаат дека се оштетени, може да поднесат приговор до ЗСМ. 

Приговорот се поднесува до Комисијата за прегледување на тестовите во која 

задолжително учествува претставник од Бирото за развој на образованието, 

односно Центарот за стручно образование и обука. 

 

Член 34 

 

 Незадоволниот учесник на натпреварот (ученикот или неговиот ментор) 

најдоцна во рок од 90 минути од објавувањето на резултатите може да поднесе 

приговор до Комисијата за прегледување на тестовите. 

 Комисијата е должна истиот ден да ги разгледа приговорите и за тоа да 

го извести подносителот. 

 Одлуката по приговорите е конечна. 

 

Член 35 

 

 Резултатите од натпреварите се јавни и конечната ранг-листа се 

составува откако ќе се разгледаат приговорите. 

 Резултатите се објавуваат на огласната табла на училиштето уште истиот 

ден. 

 

Член 36 

 

 Прогласувањето на победниците се одржува по завршувањето на 

натпреварот. 

 

Член 37 

 

 За освоено прво, второ или трето место на државниот натпревар по 

социологија, ученикот добива диплома, наставникот – ментор пофалница, а за 

останатите ЗСМ доделува уверение за учество. 
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 ЗСМ може да утврди и други видови награди за учесниците на 

натпреварот, како и награди од страна на донаторите и спонзорите. 

 

Член 38 

 

 Дипломите, пофалниците и уверенијата ги потпишува Претседателот на 

ЗСМ. 

 

VII. СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖАНИТЕ НАТПРЕВАРИ 

 

Член 39 

 

 ЗСМ по завршувањето на  државниот натпревар, во рок од 15 дена од 

натпреварот, доставува извештај за постигнатите резултати до Комисијата за 

акредитација на здруженијата на наставници, Министерството за образование и 

наука, Бирото за развој на образованието, односно Центарот за стручно 

образование и обука. 

 Извештајот од став 1 на овој член содржи податоци за : назив на 

натпреварот и здружението на наставници кое го спроведува натпреварот; 

место и време на одржување; број на учесници; број на наградени 

учесници(табеларен приказ со име и презиме, година на 

образование/паралелка, назив на училиштето и место во кое се наоѓа); анализа 

на натпреварот (предности, негативности и можни начини за надминување на 

негативностите). 

 Резултатите од државниот натпревар се објавуваат на интернет 

страницата на ЗСМ, Министерството за образование и наука, Бирото за развој 

на образованието, односно Центарот за стручно образование и обука. 

 

 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 40 

 

 Овој Правилник стапува на сила од денот на неговото донесување а ќе се 

применува од 22.02.2016 година. 

 

 

 

 

Скопје, 19.02.2016    Проф. д-р Константин Миноски 

      Претседател на Здружението на 
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      социолози на Република Македонија 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


