
   

 

АНЕКС I – УПАТСТВО ЗА ИЗРАБОТКА НА ТРУД ЗА 

МЕЃУНАРОДЕН ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ  

SOCIETAS ET SCIENTIA 

 

 

 

Генерални напомени 

 

Сите трудови мора да бидат напишани на македонски јазик, користејќи соодветна 

синтакса и граматика, а доставени во согласност со Повикот за трудови. 

 

Тие не треба да имаат помалку од 3,000 ниту повеќе од 10,000 зборови. На студентите 

од втор и трет циклус студии ќе ѝм се дозволи и доставување на подолги трудови, но не 

повеќе од 12,000 зборови. 

 

Сите страници мора да се напишани со проред 1.5 (вклучително и белешките и 

референците), во фонт Times New Roman со големина 12.   

 

Детални насоки за авторите 

 

Правни критериуми 

 

1. Трудот што е доставен не бил претходно објавуван, ниту делумно ниту во целост 

(освен во форма на резиме за конференција или како дел од објавено предавање 

или теза за стекнување академски степен); 

2. Трудот не е земен предвид за објавување на ниедно друго место;  

3. Неговото објавување е одобрено од сите коавтори, доколку постојат, како и од 

страна на одговорните лица при институтот каде што се одвивала работата; 

4. Авторите одговараат за точноста на изјавите во нивните написи, како и за 

точноста на референците.  

 

Формат и подготовка на трудот 

 

Сите поднесоци треба да ги вклучат следниве компоненти според овој редослед: (1) 

насловна страница; (2) резиме/клучни зборови; (3) главен текст; (4) заклучни белешки; 

(5) благодарност (доколку треба); (6) референци; (7) табели (доколку има); и (8) 

графички прикази (доколку има).  

 

Поднесоците мора да вклучуваат име/имиња на авторот/авторите; концизен и 

информативен наслов; афилијација(и) и адреса(и) на авторот(ите); е-адреса и 

телефонски број на авторот.  

 

Авторите се одговорни за доставување на ракописите во соодветниот формат.  

 

Во продолжение е даден приказ како трудот треба структурално да изгледа (види: Рамка 

бр. 1). 



   

 

 

Јазик 

 

Трудовите треба да бидат напишани на македонски јазик. Единствено насловот, 

апстрактот и клучните зборови треба да се приложат и на англиски јазик. 

 

Благодарност (доколку е применливо) 

 

Благодарноста кон лица, грантови, фондови и слично треба да се наведат во посебен дел 

пред листата на референци. Имињата на организациите што обезбедуваат финансирање 

треба да бидат напишани во целост.  

 

Референцирање 

 

Стилот за референцирање кој треба да се користи е APA 6th edition 

(https://libguides.library.usyd.edu.au/ld.php?content_id=22193083).    

 

Тој стил подразбира дека цитатите се вклучуваат во текстот на трудот, а фуснотите се 

користат за дополнителни објаснувања. Трудовите кои се цитираат се наведуваат на 

таков начин што кај директното цитирање се наведува презимето на авторот, годината 

на издавање и страницата на користеното дело (пример: Петровиќ, 2011, стр. 156), а кај 

индиректното се наведува презимето и годината на раѓање. Кога се цитираат повеќе од 

три автори се наведува само презимето на првиот, et al. и годината (пример: Петровиќ et 

al., 2005). На крајот од трудот сите цитирани дела од текстот треба да се вклучат во 

посебен дел насловен „Референци“. 

 

Сите референци што се наведени во текстот мора да бидат дел од листата на референци 

на крајот од текстот и обратно. Информациите за објавувањето на трудот мораат да 

бидат целосни и точни. Авторите се одговорни за целосноста и точноста на сите 

информации во делот на референците.  

 

Редоследот за референците е следниот: 

 

1. Книга од еден или повеќе автори; 

2. Поглавје во книга / труд објавен во зборник; 

3. Труд објавен во научно или стручно списание; 

4. Труд кој е претставен на собир / конференција, но не е објавен; 

5. Документ (на пример: Извештај на ОБСЕ); 

6. Закони; 

7. Пресуди и решенија на судови или други органи. 

 

Начин на доставување 

 

Авторите своите трудови треба да ги достават по електронски пат. Ве молиме вашиот 

труд да го доставите на следнава адреса bitrakovk@manu.edu.mk.  

 

Трудовите треба да бидат изготвени според структурата содржана во следнава рамка: 

 

 

https://libguides.library.usyd.edu.au/ld.php?content_id=22193083
mailto:bitrakovk@manu.edu.mk


   

 

Рамка број 1 – структура на труд 

НАСЛОВ НА ТРУДОТ 

TITLE OF THE PAPER 

 

Име и презиме, (академска титула, д-р, м-р, итн.) 

Универзитет/ Институција, Држава 

е-mail контакт 

 

Name Surname, (academic title PhD, MA etc.) 

University/Company name, Country 

e-mail contact 

Апстракт (...)1 

Abstract (…)2 

Клучни зборови (...)3 

Key words (…)4 

 

 

 

Вовед: 

.......  

 

Главен дел:5 

....... 

 

Заклучок: 

......... 

 

Благодарност (доколку треба):  

..... 

                                                           
1 Апстрактот треба да биде до 250-300 збора. Апстрактот не треба да содржи никакви недефинирани 

скратеници или неопределени референци. 
2 Апстрактот треба да биде приложен и на англиски јазик. 
3 Клучните зборови не треба да бидат помалку од 4 ниту повеќе од 6 и треба да служат за индексирање 

на трудот (односно да бидат непосредно поврзани со темата на трудот). 
4 Клучните зборови треба да бидат приложени и на англиски јазик. 
5 Главниот дел не мора да биде структуриран да биде само една глава.  



   

 

 

Референци, (користена литература): 

Пример: 

Law, J. (2004). After method: Mess in social science research. Routledge. 

Hazard, G. C., & Skolnick, J. H. (1966). Justice without Trial: Law   Enforcement in 

Democratic Society. 

Law, M., Greene, L. E., Johnson, J. C., Saykally, R., & Yang, P. (2005). Nanowire dye-

sensitized solar cells. Nature materials, 4(6), 455-459. 

Galvin, H. R. (1985). Shielding rape victims in the state and federal courts: A proposal for 

the second decade. Minn. L. Rev., 70, 763. 

 

Табели (доколку има): 

... 

Графички прикази (доколку има): 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


