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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за употребата на македонскиот јазик
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10, 187/13, 152/15, 192/15
и 193/17), министерот за култура донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ ЛЕКТОРСКА
ЛИЦЕНЦА И ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТОТ
Член 1
Во Правилникот за начинот на полагањето на испитот за добивање лекторска лиценца
и за програмата за испитот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/18), во
член 2 во ставот 2 зборот „пет“ се заменува со бројот „10“.
Член 2
Во член 3 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Од страна на Комисијата се разгледуваат пристигнатите барања за полагање на
испитот за добивање лекторска лиценца и по проверката на исполнетоста на условите за
полагање, го спроведува лекторскиот испит.“
Ставот 2 станува став 3.
Член 3
Во член 5 ставот 2 се менува и гласи:
„Практичниот испит се полага во ист ден по положувањето на влезниот испит, а усниот
испит се полага во друг термин определен од страна на Комисијата“.
Член 4
Во член 6 во ставот 1 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Влезниот тест се
пополнува со сино пенкало, а прецртаните одговори не се признаваат.“
Член 5
Во член 7 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„Текстовите од став 3 на овој член кои се во хартиена форма се поправаат со сино
пенкало и со користење коректурни знаци, а текстовите од став 3 на овој член кои се во
електронска форма се поправаат со вклучување на опцијата „Видливи корекции.“
Член 6
Во член 8 во ставот 1 зборот „нарушитекот“ се заменува со зборовите „наруши текот“.
Член 7
Во членот 12 се додава нов став 1, кој гласи:
„По пријавувањето на испитот, кандидатот може да достави барање за одлагање на
испитот во кое ги наведува причините за одлагање на полагањето на испитот. Од страна
на Комисијата се разгледува барањето и доколку оцени дека причините за одлагање на
полагањето на испитот се оправдани, го одлага полагањето на испитот за следен термин,
побаран од кандидатот или утврден од страна на Комисијата.“
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По ставот 1, кој станува став 2 се додава нов став 3, коj гласи:
„Доколку кандидатот не дојде на полагањето на влезниот тест, а не достави барање за
одлагање на испитот согласно став 1 на овој член, за полагањето на испитот е потребно да
достави ново барање.
Член 8
Членот 13 се менува и гласи:
„Кандидатот кој не положил влезен тест или практичен испит, може да ги полага во
наредните два месеци, а за секое полагање се поднесува ново барање, со назнака за кој дел
од испитот се однесува.
На кандидатот кој го положил влезниот тест, а не го положил практичниот испит,
влезниот тест му важи за следното полагање на практичниот испит според распоредот на
испити.
Кандидатот кој го положил практичниот испит, а не го положил усниот, само еднаш
може да го полага усниот испит во наредната испитна сесија.
Доколку кандидатот не го положи влезниот тест, целата постапка за полагање на
испитот за добивање лекторска лиценца започнува од почеток.“
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
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