
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ НА  
МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМСКА ОЛИМПИЈАДА (МЕО) 

И ИЗБОР НА ТИМ ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ЕКОНОМСКА ОЛИМПИЈАДА (ИЕО) 
 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Сојузот на математичари на Македонија (во натамошниот текст СММ) организира Македонска 
економска олимпијада (во понатамошниот текст МЕО) за учениците од средното образование 
во Република Северна Македонија.  
МЕО е годишна државна олимпијада првенствено наменета за стимулирање и продлабочување 
на знаењата од економија, финансии, бизнис и примена на математичките модели во 
економијата, за учениците заинтересирани за овие области. 
 

Член 2 
Цели на МЕО се: 

• откривање, поддршка и стимулирање на натпреварувачкиот дух на учениците со 
особен талент и знаења од областа на економијата, финансиите и бизнисот, како и 
оддавање на соодветно признание за покажаните резултати. 

• примена на логичкото мислење и математички и статистички методи за решавање 
проблеми од економијатата, финансиите и бизнисот. 

• зголемување на бројот на натпреварите по економија, финансии и бизнис на сите нивоа 
- државни, регионални, општински и училишни, и вклучување на што поголем број 
ученици. 

• поттикнување на пријателството, соработката и размената на знаења, вештини и 
информации меѓу учениците и менторите. 

 
Член 3 

МЕО е индивидуален натпревар на кој право на учество имаат сите ученици во средно 
образование. 
Учесниците на МЕО се натпреваруваат на јазикот на кој ја следат наставата.  
МЕО се одржува во месец април или месец мај. Местото на одржување и домаќинот на МЕО го 
определува СММ. 
 

Член 4 
МЕО се состои од три дела со вкупно времетраење за работа од 150 минути.  
Првиот дел се прашања со заокружување на еден од понудени повеќе одговори, вториот дел се 
прашања со дополнување или кратки одговори, и третиот дел се прашања и задачи на коишто 
се бара целосно аргументирани и детално образложени одговори и решенија.  
Максималниот број на поени што може да ги освои еден натпреварувач е 100. 

 
Член 5 

Официјална интернет страница за сите информации во врска со МЕО во Република Северна 
Македонија е официјалната веб страница на СММ со адреса www.smm.org.mk.  

 
 

http://www.smm.org.mk/


II. ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕО 
 

Член 6 
Управниот одбор на СММ избира петчлен Извршен одбор на МЕО и изборот на екипа за 
ИЕО (натаму – Извршен одбор), и негов претседател.  
На предлог на Извршниот одбор, за организација и спроведување на МЕО и избор на екипа за 
ИЕО, Управниот одбор на СММ избира петчлена Комисија за МЕО и избор на екипа за 
ИЕO (во натамошниот текст – Комисија) и нејзин претседател. 
Во Извршниот одбор и Комисијата можат да членуваат: универзитетски професори, наставен 
кадар од средното образование и експерти од областа на економска едукација и пракса од 
јавниот и приватниот сектор. 
Во Комисијата може да има член од Бирото за развој на образование или Центарот за стручно 
образование и обука. 
 

Член 7 
Домаќинот на МЕО ги има следните обврски: 

• ги прифаќа натпреварувачите; 
• обезбедува простории за изведување на натпреварувањето и други потребни 

материјали за изведување на истиот. 
 

Член 8 
Извршниот одбор ги има следните обврски: 

• ги предлага членовите на Комисијата 
• ја следи работата на комисијата и дава предлози за подобрување на нејзината 

работа и ефикасност во контекст на остварување на целите на МЕО 
• носи одлуки кои директно се однесуваат на организација и спроведување на 

МЕО  
• учествува во активностите на ИЕО и е одговорен за комуникација со ИЕО во 

случај на учество 
• има обврска околу финансиската конструкција на МЕО и учеството на ИЕО 
• поставува нови цели и проекти 
• има надзорната функција во однос на Комисијата и доставува извештај за 

работа на истата до УО на СММ 
• доставува извештај за својата работа и за истата одговара пред УО на СММ 

 
Член 9 

Комисијата ги има следните обврски: 
• ги подготвува прашањата и задачите и поени со коишто се вреднуваат 
• подготвува бодовна скала 
• подготвува шифри и пликови за натпреварувачите; 
• го реализира дежурството на натпреварот; 
• ги прегледува и оценува одговорите и решенијата на натпреварувачите; 
• изготвува прелиминарна ранг листа; 
• одлучува по доставените приговори; 
• изготвува конечна-ранг листа и ја доставува до УО на СММ 
• донесува одлуки за награди и признанија. 

 



Приговорите се поднесуваат во рок од 60 минути по објавувањето на првичните резултати. 
Комисијата треба да ги разгледа приговорите и за својата одлука да го извести подносителот, 
во рок од 24 часа од поднесување на приговорот. 
 Комисијата, по одговаор на сите приговори, составува конечна-ранг листа и јавно ја 
објавува на огласна табла на домаќинот на МЕО и на веб-страницата на СММ. 
 

Член 10 
Пријавата за учество на МЕО се доставува до Комисијата и тоа најмалку 10 дена пред 
одржување на натпреварот.  
Право на пријава имаат сите ученици од средните училишта во државата по претходна 
извршена селекција во матичните средни училишта. Пријавувањето го вршат соодветни 
наставници од училиштата.  
Комисијата е достапна за училиштата и наставниот кадар за било каква помош при 
организирање на училишните селекции. 
 

Член 11 
МЕО се организира со физичко присуство.  
Во специјални околности, Извршниот одбор и Комисијата може да одлучат делумно или 
целосно онлајн натпреварување на МЕО. Во овој случај се применуваат сите расположливи 
мерки што во најголема можна мера ќе обезбедат фер натпревар. 
 

III. НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 
 

Член 12 
Комисијата подготвува одговори и решенија на прашањата и задачите со детална шема на 
распределба на поените. Одговорите и решенијата со начинот на вреднување се објавуваат 
најдоцна половина час по завршувањето на МЕО.   
 

Член 13 
Половина од натпреварувачите на МЕО ќе освојат медали, при што односот на доделени 
златни, сребрени и бронзени медали е приближно 1:2:3.  
Учесниците на МЕО кои нема да освојат медал, но се во распон до најмногу 2/3 од вкупниот 
број учесници на МЕО, ќе добијат пофалница. Границата за освојување пофалница ја одредува 
Комисијата со мнозинство гласови. 
Сите учесници ќе добијат сертификат за учество. 
 
 

IV. ЈАВНОСТ И ОТЧЕТНОСТ 
 

Член 14 
Информациите за датумот на одржување МЕО, начинот на пријавување на МЕО и 
препорачаната литература за подготовка на МЕО ќе бидат објавени на страницата на СММ 
најмалку шест месеци пред датумот на одржување.   
Сите средни училишта ќе бидат информирани по електронска пошта за информациите од 
претходниот параграф. 
 

Член 15 
Резултатите од сите натпревари што ги организира СММ се јавни.  



Јавноста се обезбедува со:  
• увид во документацијата на СММ;  
• објавување на листата на наградените и пофалените натпреварувачи од натпреварите 

на веб страницата на СММ или во гласилата на СММ. 
 

V. ИЗБОР НА ТИМ ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ЕКОНОМСКА ОЛИМПИЈАДА 
 

Член 16 
Меѓународната Економска Олимпијада (во понатамошниот текст IEO) е престижен 
меѓународен натпревар по економија за ученици од средното образование.  
Официјалната интернет страница на IEO е www.ecolymp.org. 
 

Член 17 
Изборот на тим за IEO се врши од првите пет најдобро пласирани учесници на МЕО кои ги 
задоволуваат следните два услови: 

1. На 30 јуни во годината на одржување на МЕО натпреварувачите имаат помалку од 20 
години, 

2. Имаат солидно познавање на англиски јазик. 
 

Комисијата го задржува правото да организира дополнителна селекција за избор на тимот кој 
ќе учествува на ИЕО при неизбалансирано добиени поени на различните делови од МЕО или 
при случај на кандидати со ист број поени меѓу прворангираните пет што ги задоволуваат 
наведените два услови. 
 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото донесување. 
Правилникот да се објави на веб страницата на СММ. 
 

Член 19 
Измени и дополнувања на овој правилник се вршат по иста постапка како при неговото 
донесување. 
 
 
 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА  
СОЈУЗОТ НА МАТЕМАТИЧАРИ НА МАКЕДОНИЈА 
 
 

 
 
 
ЃОРЃИ МАРКОСКИ 

http://www.ecolymp.org/

