
Службен весник на РМ, бр. 32 од 04.03.2015 година

1 од 1

20150320964

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Врз основа на член 10-и став (3) од Законот за употребата на македонскиот јазик 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10 и 187/13), министерот 
за култура, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ И ВТОРИОТ ДЕЛ ОД 
ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на бодирање на првиот и вториот дел од 

испитот за добивање на лекторска лиценца (во натамошниот текст: испитот). 
 

Член 2
(1) Првиот дел од испитот содржи 50 прашања со пет можни одговори за заокружување 

и се полага по електронски пат во траење од 120 минути. Точниот одговор на прашањата 
се бодува со 5 поени, двата слични одговори со точниот одговор се бодуваат со 0 поени, 
неточниот одговор во мал обем со -1 поен и неточниот одговор во голем обем со -2 поени. 

(2) Кандидатот го положил првиот дел од испитот ако освоил најмалку 70% од 
вкупниот број предвидени позитивни поени, односно најмалку 175 поени. 

(3) Ако кандидатот го положи првиот дел од испитот му се овозможува полагање на 
вториот дел од испитот кој се состои од проучување на практичен пример и одговарање на 
50 прашања кои произлегуваат од практичниот пример. Вториот дел од испитот се полага 
во вид на решавање на електронски тест на компјутер во траење од 120 минути. 
Практичниот пример содржи 50 прашања, при што секое прашање има пет можни одговори. 
Точниот одговор се бодува со 5 поени, трите слични одговори со точниот одговор се 
бодуваат со 0 поени и различниот неточен одговор се бодува со -1 поен. 

(4) Кандидатот го положил вториот дел од испитот ако освоил најмалку 70% од 
вкупниот број предвидени позитивни поени, односно најмалку 175 поени. 

 
Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“.

   Бр. 55-2743/1
25 февруари 2015 година Министер за култура,

         Скопје                   д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р.


