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У П А Т С Т В О 
за изработка на специјалистички труд 



1 ВОВЕД 

Специјалистичкиот труд претставува самостоен стручен труд во кој кандидатот, 

под водство на ментор, спроведува емпириско научно истражување на конкретна тема. 

Специјалистичкиот претставува резултат на спроведено стручно 

истражување од емпириски карактер. 
Со изработката на специјалистичкиот труд кандидатот ја докажува способноста за: 
 самостојно решавање на комплексни проблеми; 

 примена на емпириски и теоретски знаења; 

 користење на научни методи за спроведување на истражувањето; 

 

Со цел технички да се подобри квалитетот на специјалистичкиот труд и 

постигне унифицираност во пишувањето, на постдипломците им се препорачува да ги 

следат насоките дадени во ова Упатство. Упатството може да се користи и како 

образец при самото пишување на текстот, бидејќи истотo e веќе форматиранo според 

дадените препораки. 

 

 
2 СТРУКТУРА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ТРУД 

Главните елементи на специјалистичкиот труд: 

 почетни страници; 

 основeн текст; 

 прилози. 
 

 Почетни страници 

Со почетните страници се опфатени корицата и насловната страна, првиот 

прелиминарен лист, предговор и содржина. 

Изгледот на кориците и насловната страна треба да биде ист и се изработува 

според примерот даден во Прилог 1 на оваа упатство. После насловната страна 

следуваат сите останати т.н. прелиминарни листови чиј изглед и содржина е дадена во 

ова Упатство, како и во Прилог 2 и Прилог 3 од истото. 

Во содржината на специјалистичкиот труд се дава попис на насловите на 

главите, подглавите и секциите со бројот на страницата на која тие започнуваат. 

 
 НАСЛОВНИ СТРАНИ 
(Национален стандард препорачан од НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје). 

 

а) Насловна страница (Прилог 1): 

- Име на универзитетот 

- Име на стручната школа - место 

- Име, средна буква и презиме на авторот (без титули) 

- Наслов на трудот 

- Поднаслов на трудот (доколку го има) 
- Вид на трудот (пр. специјалистички труд) 

- Место, година 



б) Прва страница после насловната (Прилог 2): 

- М е н т о р  Име, средна буква и презиме       

Име на стручната школа, 

место 

- Членови на комисијата Име, средна буква и презиме 

             Име на стручната школа, место 
 

в) Втора страница: Изјава за тоа дека трудот е авторски (Прилог 3). 

г) Трета страница после насловната: 

- Наслов на трудот 

- Апстракт (најмногу до 1800 знака, односно 150 до 200 зборови) 

- Клучни зборови (најмногу 10) 

 

д) Четврта страница после насловната: 

- Наслов на трудот на англиски јазик 

- Апстракт на англиски јазик 

- Клучни зборови на англиски јазик 
 

*Во апстрактот се дава краток опис на специјалистичкиот труд и се истакнува 
поентата на целиот труд. 

ѓ) Содржина 

 
 Основен текст 

Основниот текст на специјалистичкиот труд треба да се подели на одреден број 

на Глави, од кои првата треба да биде ВОВЕД, а последните две ЗАКЛУЧОК и 

ЛИТЕРАТУРА. 

Воведот треба да содржи краток опис на разгледуваната проблематика во 

контекст на поширокото подрачје во кое припаѓа разгледуваната проблематика, 

основна цел и мотивација за работа, користена методологија и методи и т.н. 

Останатите глави го содржат истражувачкиот, емпириски дел (во кој се 

дава преглед на основите и текот на истражувањето, како и актуелните сознанија кои 

се однесуваат на разгледуваната проблематика); глава во која се опишува пристапот 

кон решавањето на практичната задача, приказ на резултатите добиени со решавање на 

нумеричките примери, вреднување на добиените решенија и резултати и т.н. 

Специјалистичкиот труд мора да има ЗАКЛУЧОК во кој накратко се 

прикажуваат сознанијата и резултатите добиени во текот на истражувањето. Се 

наведуваат можностите за нивна примена, препораки за натамошна работа и сл. 
 

 Прилози 

По потреба, после   ЛИТЕРАТУРА може да следува ПРИЛОГ А,   ПРИЛОГ Б, 

.....   . Во ПРИЛОГ може да се поместат (од основниот текст) разни блок-дијаграми, 



шеми, алгоритми, резултати од пресметки, листинг на програмски код и сл. за кои се 

смета дека би го оптоварувале основниот текст на специјалистичкиот труд. 

 

3 ОБРАБОТКА НА ТЕКСТОТ 

 Изглед на страница 

Специјалистичкиот труд се пишува еднострано, на хартија со формат А4 и 

стандарни маргини (2,54 cm), во 5 примероци, и со број на страни од најмалку 60 

до најмногу 120. 

Текстот се пишува со системска кирилична азбука Times New Roman (font), 

со големина на буквите 12 (font size), со проред 1.5, со вовлечена прва линија на 

пасусот и со израмнување на текстот од двете страни (Alignment justify). 

Цитирањето на користената литература се врши во согласност со чикашкиот 

систем (http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html) односно системот на фусноти. 

Нумерацијата на страните со арапски броеви започнува со првата страна на 

поглавјето ВОВЕД. 

Секоја Глава може да се подели на Подглави, а секоја подглава на Секции. 

Насловите на Главите се пишуваат со големи затемнети букви (Bold) со големина 14 и 

секогаш почнуваат на нова страница. Насловите на подглавите се пишуваат со мали 

затемнети букви (Bold) со големина 14. Насловите на секциите се пишуваат со мали 

затемнети букви (Bold) со големина 12. 
 

 Табели 

Над секоја табела стои нејзин број и натпис (опис) на табелата. Нумерацијата е 

слична како и кај формулите. Израмнувањето на текстот е центрирано доколку текстот 

го собира во еден ред, а во спротивен случај израмнето од двете страни. Доколку е 

можно, табелата треба да биде позиционирана на почетокот од онаа страница каде што 

таа се споменува или на почетокот од наредната страница. (Пр: Табела 3.1 Опис на 

изгледот на страницата). 

 
ТАБЕЛА 3.1 

ОПИС НА ИЗГЛЕДОТ НА СТРАНИЦАТА 
 

Големина на страница A4 

Горна маргина 2,54 cm 

Долна маргина 2,54 cm 

Лева маргина 2,54 cm 

Десна маргина 2,54 cm 

Големина на букви 12 

 

 
 Слики 

Под секоја слика, шема или дијаграм стои нејзин број и натпис (опис) на 

сликата. Израмнувањето на текстот е центрирано доколку текстот го собира во еден 

http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html


ред, а во спротивен случај израмнето од двете страни. Доколку е можно, сликата треба 

да биде позиционирана на почетокот од онаа страница каде што таа се споменува или 

на почетокот од наредната страница. (Пр: Слика 3. ВМШ амблем). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Реферирање 

 

 

            Слика 3. 

ЛИТЕРАТУРА го содржи списокот на референци (книги, трудови од списанија 

или советувања, студии, електронски извори и др.) кои студентот ги користел при 

изработката на специјалистичкиот труд. Литературата се наведува на следниот начин: 

 Книга 

Презиме и иницијали од името на авторот, наслов на книгата, издавач, место и година. 

 Труд во списание 

Презиме и иницијали од името на авторот, наслов на трудот, назив на 

списанието, број, страници на кои се наоѓа трудот (од-до), година на издавање. 

 Труд објавен во зборник од конференција 

Презиме и иницијали од името на авторот, наслов на рефератот, назив на 

конференцијата, број на зборник, страници на кои се наоѓа рефератот (од-до), место, 

година на издавање. 

 Електронски извор (Internet) 

Се наведува името на авторот и наслов на публикацијата (ако постои), полна 

адреса на која се наоѓа изворот, датум на објавување (ако постои) и датум на последно 

отворање / консултирање на конкретната web страница. 

Пр: 

John S. Mill, The Contest in America, http://www.gutenberg.org/dirs/etext04/conam10h.htm 

[2012] 

http://www.gutenberg.org/dirs/etext04/conam10h.htm
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Прилог 1: образец за изгледот на насловната страна 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ “Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА     

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Втор циклус специјалистички стручни студии 

- СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА (во продолжение соодветната насока)– 

 

 

 

 

 

 

НАСЛОВ НА ТРУДОТ 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат: Ментор: 

Име и презиме, број на досие академско звање - име и презиме  

 

 

 

 
Битола, (година) 
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Прилог 2: изгледот на првата страница после насловната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ментор: 

Проф./ Виш пред./Пред.  д-р /м-р Име Презиме 

 

Членови на комисија: 

1. Проф./ Виш пред./Пред  д-р /м-р Име Презиме, 

2. Проф./ Виш пред./Пред  д-р /м-р Име Презиме, 

 

 

 

 

НАУЧНА ОБЛАСТ: 
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Прилог 3: 
 

ИЗЈАВА 

од кандидатот 

 
Изјавувам дека при изработката на специјалистичкиот труд ги почитував 

позитивните законски прописи на Република Северна Македонија од областа на  

заштитата  на интелектуалната сопственост и не користев реченици или делови од 

трудови на други  автори  без  да  ги  почитувам методолошките стандарди и 

соодветниот стил на цитирање. Изјавата ја давам под полна морална, материјална и 

кривична одговорност. 

 

 

 
Изјавил: 

 

 

 


