
СОСТАВНИ ДЕЛОВИ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД 

 

1. НАСЛОВ 

 

 Треба да укажува на тоа што е работено во трудот! 

 Обврзува!!! Да не е претенциозен насловот, а трудот без соодветни податоци 

(празен)! 

 Треба да биде краток и скромен!  

 Без кратенки! 

 Да не е одговор на целта! 

 ИНДИКАТИВЕН – кажува за што се работи во трудот, но не ја кажува главната порака 

или заклучок! 

 ИНФОРМАТИВЕН – со една реченица ја кажува темата на трудот 

 

 2.АПСТРАКТ 

 Најкратка форма на она што е работено и што е најважно и најзначајно во трудот! 

 Корисен за ориентација при барање на литература – треба да привлече внимание за 

да се прочита целиот труд! 

 КОИ СЕ НАЈЧЕСТИТЕ ФОРМИ КОИ СЕ КОРИСТАТ? 

 2.1 ИНФОРМАТИВЕН ИЛИ СТРУКТУРИРАН АПСТРАКТ  

 Се почесто се бара и применува: 

   како форма на поднесок за учество на некоја конференција / конгрес; 

   се печати во книга на апстракти од конгреси / конференции; 

   како апстракт во публициран труд; 

   пренесува специфични информации за трудот. 

 

    2.2  ДЕСКРИПТИВЕН – ИНДИКАТИВЕН АПСТРАКТ 

 Укажува на тоа која информација ја содржи трудот; 

 Содржи: цел, метод на работа и област, но не се даваат резултати, заклучоци или 

препораки; 

 Многу се кратки, најчесто под 100 зборови; 

 Го воведуваат читателот во предметот на трудот, а за се друго треба да се прочита 

целиот труд;  

       



 

 2.3 СТРУКТУРА НА АПСТРАКТ 

ИНФОРМАТИВЕН  - за истражувања 

ИНДИКАТИВЕН - за прегледни студии  

СТРУКТУРИРАН - најчесто се бара:  

 Предмет/ вовед 1-2 реченици 

 Цел/и 

 Дизајн/материјал и методи (само најважните податоци – број на испитаници, групи и 

подгрупи, применети методи, најважните резултати и заклучок/ци) 

 Клучни зборови – определен број  

     

3.ВОВЕД 

 Да ги објасни темата, мотивот, целите и дилемите; 

 Да изнесе кое е постоечкото знаење; 

 Да изнесе хронологија и развој на сознанијата за проблемот кој се поставува; 

 Да изрази сложување или несложување со одредени ставови или докази во врска со 

предметот на истражување; 

 Цитирање на понови публикации за таа проблематика; 

     

4.МОТИВ  

 Што го поттикнало авторот да работи и да истражува за тој проблем? 

 Која е дилемата што ќе се обиде да ја разјасни и зошто? 

 Која е идејата.......?  

   

5.ЦЕЛИ 

 Треба да бидат: 

   Јасни, кратки, децидни, добро формулирани; 

   Малку на број – по можност една, не повеќе од 2-3, кај докторати 3-5 максимум; 



   Да се директно поврзани со проблемот на истражувањето; 

   Да можат да се одговорат / остварат; 

   20-30 збора во офанзивен стил. 

6. ХИПОТЕЗИ 

 Она од што се поаѓа; 

 Веројатен суд или претпоставка, чија вистинитост или степен на веројатност ќе се 

докажува; 

 Јасна и концизна изјава за тоа што сметаме дека е вистинита ситуација или веруваме 

дека го објаснува испитуваниот / опсервираниот феномен;  

      

7. Цитирање на различни извори 

 

 Цитирање на книги 

 Библиографската референца за книги ги има следните елементи: 

 -презимето и името на авторот – се пишува прво презимето на авторот, а потоа 

иницијалите од името, никогаш пред презимето на авторот не се пишуваат титули. 

 -наслов на делото –насловот на делото се цитира целосно како што е на насловната 

страна, а не на корицата на книгата. 

 -информации за изданието – се пишува градот во којшто е издадена книгата, па две 

точки, па целосното име на издавачката куќа, па следи точка-запирка, а потоа годината на 

издавањето. 

 Ако се работи за еден автор – се пишува презимето на авторот па иницијалите од 

името 

пр.Георгиевска-Исмаил Љ. Асимптоматска миокардна исхемија. Скопје:Форум; 2000. 

 Ако се работи за два и повеќе автори: 

 -наведи ги имињата по редослед на јавување на насловната страница  

 -ако се повеќе од три автори, наведи ги сите или по првиот автор впиши: et al. (и други)  

 -ако книгата има повеќе тома, по презимето и името на авторот,следи насловот на 

томот,па бројот на томот, апотоа главниот наслов на книгата и другите вообичаени податоци 

за издавачот 

пр. Јовковска-Ќаева Б и Арсовски А. Болести на плевра. Скопје:Просветно дело АД; 2005 



пр. Џекова-Стојкова С, и други. Биохемија.Скопје: Форум; 1999   

пр. Зафировска К. Инфекции на уринарниот систем. Том 2. Интерна медицина.Скопје: 

Македонска Ризница; 2003.  

 Цитирање на статии од списанија 

  Библиографската референца за списанија ги има следните елементи:  

  -презимето и името на авторот – се пишува прво презимето на авторот, а потоа 

иницијалите од името, следено од презимето и иницијалите на другите автори , ако ги има. 

Никогаш пред презимето на авторот не се пишуваат титули.Кога има повеќе од 6 автори, се 

наведуваат првите 3 по редослед, а потоа се додава ,, et al,, (и други)  

 -наслов на делото –насловот на статијата се цитира целосно.  

 -информации за списанието – се пишува насловот на списанието и годината на 

издавањето, па точка-запирка волуменот на списанието, изданието или неговиот број во 

заграда, а потоа две точки и страниците 

 -ако се работи за online списание (од Интернет) – задолжително се запишува адресата 

на Интернет страницата и датумот на пристапување кон неа. 

пр.Maron BJ. Hypertropihic Cardiomiopathy:A systemic review. JAMA2002;287:1308-20 

пр.British Medical Journal (Internet). Stanford, CA:Stanford Univ; 2004 July 10; Available 

from:http://bmj.bmjjournals.com/ 

 Цитирање на дисертации или тези 

 Библиографската референца за дисертации или тези се цитира на следниот начин: 

 -Презиме и иницијали на името на авторот. Насловот на дисертацијата или тезата. 

Местото на институцијата и Институцијата која ја дава титулата; Датумот на стекнување на 

титулата.Број на страници. Информации за достапноста. Информации за идентификација. 

пр. Mangie ED. A comparative study of the perceptions of illness in New Kingdom Egypt and 

Mesopotamia of the early first millennium (dissertation). Akron (OH): University of Akron;1991. 

160p. Available from:UniversityMicrofilms, AnnMI; AAG9203425 

 

 


