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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за стручно образование и обука (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 71/06), министерот за образование и наука, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА
МАЈСТОРСКИОТ ИСПИТ
Член 1
Со овој правилник се уредува структурата, организацијата и реализацијата на
мајсторскиот испит.
Член 2
Мајсторскиот испит го спроведуваат регионалните занаетчиски комори.
Доколку регионалната занаетчиска комора не може да формира испитни одбори и
испитни комисии од истакнати занаетчии со положен мајсторски испит, мајсторскиот
испит може да се спроведе во најблиската регионална комора која го исполнува условот.
Член 3
Мајсторскиот испит, по правило, се изведува во два испитни рока и тоа во месец мај и
во месец ноември.
Почетокот и завршетокот на роковите од став 1 на овој член ги определува испитниот
одбор за мајсторскиот испит што го формира регионалната Занаетчиска комора.
Член 4
Мајсторскиот испит кандидатот може да го полага во еден испитен рок само еднаш.
Член 5
Мајсторскиот испит се состои од проверка на:
- практична работа од мајсторско работење во соодветната занаетчиска дејност;
- знаења од стручна теорија;
- знаења од областа на економијата;
- знаења од областа на правото; и
- знаења од областа на работната педагогија.
Член 6
Деловите од мајсторскиот испит од членот 5 на овој правилник немаат елиминаторен
карактер.
Доколку во рок од седум години од денот на започнувањето на полагањето на
мајсторскиот испит, кандидатот не ги положи сите делови од испитот повторно ги полага
сите делови од испитот.
Член 7
Мајсторското работење од став 1 и 2 на член 5 на овој правилник се состои од два дела
и тоа: практична работа преку која се проверува степенот на професионалната
оспособеност на кандидатот за мајстор и усна проверка на стручната теорија.
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Практичната работа се состои од изработка на готов производ, односно извршување на
одредена услуга од соодветната занаетчиска дејност. За истото се дава усно образложение
со проверка на стручната теорија.
Член 8
Кандидатот за полагање на мајсторски испит треба да ги исполнува следните услови:
- да има завршено средно образование од тригодишно, четиригодишно траење или
постсредно образование; и
- да има минимум три години практично искуство како самостоен занаетчија или пет
години како работник кај занаетчија во соодветната занаетчиска дејност.
Полагање на мајсторскиот испит и негово оценување
Член 9
Сите делови од мајсторскиот испит се оценуваат одделно.
Успехот од поединечните делови од мајсторскиот испит, како и испитот во целина се
оценува со оценката “положил“ или “не положил“.
Мајсторскиот испит се смета за положен доколку се положат сите пет делови.
Кандидатот што добил оценка “не положил“ по некој дел од мајсторскиот испит се
упатува повторно на полагање на истиот во наредните испитни рокови.
Член 10
Испитниот одбор го формира Занаетчиската комора.
Испитниот одбор го сочинуваат пет члена од кои еден е претседател. Испитниот одбор
има секретар. Претседател на испитниот одбор, по правило, е претседателот на
регионалната занаетчиска комора, еден член е од Центарот за стручно образование и
обука и тројца членови се од редот на истакнати занаетчии.
Секретарот на испитниот одбор ги води записниците и администрацијата на испитниот
одбор и нема право на одлучување.
Секретарот, по правило, се избира од редот на вработените во Занаетчиската комора.
Мандатот на членовите на испитниот одбор е пет години.
Член 11
Испитниот одбор ги утврдува роковите за полагање на мајсторскиот испит и ги
објавува во јавните гласила, ги прима пријавите на кандидатите за полагање на мајсторски
испит, формира испитни комисии според соодветни струки и изготвува листа на
кандидати според соодветни струки.
Член 12
Мајсторскиот испит е јавен и се полага пред испитна комисија.
Испитните комисии се состојат од комисија за теоретски дел и комисија за практичен
дел од испитот.
Испитните комисии за теоретскиот дел се состојат од три члена и нивни заменици.
Членовите на испитната комисија се двајца истакнати занаетчии со положен мајсторски
испит од соодветната струка и еден член од Центарот за стручно образование и обука од
соодветната струка.
Членовите од испитните комисии избираат претседател од своите редови.
Само членовите на испитните комисии можат да поставуваат прашања на кандидатите
и да влијаат на текот на испитот.
Еден од членовите на испитната комисија води записник.
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Член 13
Испитните комисии за практичната работа се состојат од три члена. Два члена на
комисијата се истакнати занаетчии – мајстори од соодветната дејност.
Еден од членовите на испитната комисија, по правило, е од редовите на наставниците
по практична настава од соодветната област.
Член 14
Практичната работа се изведува во занаетчиски дуќан (работилница) кој го определува
регионалната занаетчиска комора.
Член 15
Испитниот одбор и испитните комисии при одлучувањето работат во полн состав, а
одлуките се донесуваат со мнозинство на гласови на испитниот одбор, односно испитните
комисии.
Полагањето на мајсторскиот испит кандидатот го пријавува, по правило, 180 дена пред
отпочнувањето на полагањето на мајсторскиот испит.
При пријавувањето, кандидатот ја наведува областа од која ја изготвува практичната
работа, односно испитите кои ги полага во испитниот рок.
Член 16
Во рок од осум дена по завршувањето на рокот за пријавување испитниот одбор го
објавува распоредот на кандидатите кои полагаат мајсторски испит.
Член 17
Кандидатот кој го започнал полагањето на мајсторскиот испит, а во текот на испитот
поради болест или други оправдани причини е спречен да го продолжи полагањето на
испитот, за тоа треба да го извести испитниот одбор на регионалната занаетчиска комора
и да достави соодветни докази за причината.
Испитниот одбор цени дали наводите на кандидатот се основани и го одредува рокот на
полагањето на испитот.
Член 18
Распоредот на одржувањето на мајсторскиот испит го утврдува испитниот одбор на
регионалната занаетчиска комора.
Член 19
Пред започнување на полагање на секој дел од мајсторскиот испит претседателот на
испитната комисија ги запознава кандидатите со начинот на полагање на испитот и со
нивните права и должности.
Член 20
Кандидатите за мајстори ги подигаат испитните програми на денот на пријавувањето за
полагање на мајсторски испит.
Член 21
Кандидатот за мајстор писмено ги полага деловите од мајсторскиот испит од стручна
теорија, знаењата од областа на економијата, знаењата од областа на правото и знаењата
од областа на работната педагогија.
Доколку кандидатот во предвиденото времетраење на испитот не ја довршил писмената
работа (тестот), го предава она што го изработил.
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Член 22
Писмените работи ги прегледуваат и оценуваат членовите на испитната комисија.
Член 23
Практичната работа од мајсторското работење во соодветната занаетчиска дејност се
изведува преку:
- подготовка за извршување на задачата;
- извршување на практичната задача;
- усно образложение на задачата; и
- усна проверка на стручната теорија.
Член 24
Секој кандидат ја избира областа од која ја изработува практичната задача. Работните
задачи ги определува испитната комисија.
Член 25
Подготовката за извршување на практичната задача опфаќа: нацрти, пресметки,
спецификација на материјали, алати, прибор, инструменти и др.
Подготовката за извршување на практичната задача ја врши кандидатот самостојно во
занаетчиски дуќан.
Со подготовката се утврдува редоследот на извршувањето на работните операции при
извршување на практичната задача.
По исклучок, поради природата на практичната задача, може да се утврди дека нема
потреба од подготовка за извршување на практичната задача.
Со усното образложување на извршената практична зада се проверува оспособеноста
на кандидатот да ги објасни изборот, содржините, постапките, методите и друго што ги
користел во текот на изработувањето на задачата.
Усното образложение на задачата трае најдолго 20 минути.
Член 26
Доколку преку практичната задача не можат да се проверат одредени стручни
компетенции на кандидатот, комисијата има право да му постави дополнителни пробни
работни задачи, најмногу до пет, кои заедно не треба да траат повеќе од четири часа.
Член 27
Извршената практична задача кандидатот ја предава на испитната комисија.
Доколку кандидатот во определеното време не ја предаде изработената задача се
упатува на повторно полагање на практичната работа во друг испитен рок.
Член 28
По завршеното полагање на мајсторскиот испит, испитниот одбор ги разгледува
резултатите и успехот на кандидатите и утврдува кои кандидати го положиле испитот, не
го положиле испитот, положиле одделен дел од мајсторскиот испит, им е одложен
мајсторски испит или се отстранети од полагање.
Член 29
Резултатите од мајсторскиот испит ги соопштува претседателот на регионалната
занаетчиска комора во присуство на членовите на испитниот одбор, најдоцна осум дена по
завршувањето на полагањето мајсторскиот испит. Истовремено на огласна табла во
регионалната занаетчиска комора се истакнуваат резултатите од истиот.
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Кандидатот кој не задоволен од оценката што му ја соопштува испитната комисија по
завршувањето на испитот, има право на приговор во рок од три дена до испитниот одбор.
Испитниот одбор во рок од осум дека решава по приговорот и го известува кандидатот.
Член 30
Регистарот на мајстори го води секретарот на испитниот одбор.
Записниците на испитните комисии за секој кандидат ги водат записничари на
испитните комисии и се чуваат во архивата на комората.
Главната книга ја потпишуваат претседателот, секретарот и сите членови на испитниот
одбор.
Пријавата за полагање на мајсторски испит и записникот на испитниот одбор за
мајсторскиот испит се водат на Обрасците број 1 и Образец број 2 кои се составен дел од
овој правилник.
Член 31
Дипломата за положен мајсторски испит се издава најдоцна осум дена по
завршувањето на испитот.
Дипломата ја потпишува Претседателот на регионалната занаетчиска комора и се
заверува со печат од комората.
Во дипломата се внесува оценката „положил“.
Член 32
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 07-2157/1
11 март 2008 година
Скопје

Министер,
Сулејман Рушити, с.р.
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