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ЦЕЛТА на прирачникот 

Целта на пвпј прирашник е да ви ги даде наспки какп треба напищете квалитетен и 
издржан прпектен извещтај. Прпектните извещтаи се пбврска на секпј студент и се дел 
пд финалната пценка пп предметпт. Прпектнипт извещтај се израбптува за писменп 
прикажуваое на искуствата пд лабаратприски, теренски и други дпмащни задаши 
сппред специфишнпстите на секпј предмет. Самп вп исклушителни слушаи, пспбенп за 
ппщтппбразпваните предмет, прпектнипт извещтај има карактер на есеј. 
 
Кпга се изгптвува прпектен извещтај треба да се внимава на две димензии едната е 
структурата, а другата е технишката димензија на прпектнипт извещтај. 
 
Идејата на пвпј прирашник е да ви пдгпвпри на најшестп ппставуваните пращаоа: 

 Какп да гп напищам извещтајпт? 

 Штп треба да спдржи тпј? 

 Какп да изгледа? 

 Кплку страни да биде? 

 ...... 
 
Овпј прирашник пдгпвара и на пращаоетп „Зпштп мпра да се пишуваат прпектни 
извештаи?“, кпе истп така е шестп ппставуванп.  
 
Прпектните извещтаи се ващата „вежбанка“ за рещаваое на прпблеми. За да 
напищете прпектен извещтај вие треба да кпнсултирате ппвеќе извпри. Да прпверите 
вп книгите, да прпверите на интернет какви се светските трендпви за прпблематиката 
за кпја пищувате, да следите какп дневните пешати ја третираат пваа прпблематика. Сп 
таквипт нашин на следеое на инфпрмациите вие се ушите каде и какп да ги барате 
инфпрмациите, щтп е мпщне важнп за мпментпт кпга на идната рабпта ќе се сретнете 
сп реален прпблем кпј треба да биде рещен. Ппкрај тпа щтп ќе наушите да ги барате 
инфпрмациите, пищуваоетп на прпектните извещтаи вп иднина ќе ви пвпзмпжи да 
меначирате и да ги прганизирате инфпрмациите кпи ќе ги спберете щтп не е ппмалку 
важнп. Затпа ве уверувам дека е ппвеќе пд кприснп истите да ги пищувате сампстпјнп, 
зпщтп нереткп студентите не ги гледаат придпбирките пд сампстпјнптп пищуваое на 
ваквите задплжителни трудпви за време на студираоетп. Овпј метпд е истп така 
кприсен нашин за развиваое на ващипт мислпвен прпсец, зпщтп самп кпга ќе 
напищете за некпј прпблем вие ппшнувате да владееоете сп негп вп вистинска смисла 
на збпрпт.  
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Структура на проектниот извештај 

Дплжината на прпектнипт извещтај зависи пд прпблемпт за кпј щтп пищувате. За пвие 
пптреби дплжината на пищанипт текст се пшекува да се движи пкплу 7-9 страни. 
Структурата на прпектнипт извещтај треба да биде спставена пд следниве елементи и 
да биде уредена на следнипв нашин: 
 

1. Наслпвна страна. Првата страна е идентишна за сите и тпа е урнек наслпвна 
страна за Прпектен извещтај1. На негп треба да напищте пп кпј предмет е 
прпектнипт извещтајпт, наслпвпт на прпектнипт извещтај, да гп напищте свпетп 
име и презиме какп и брпјпт на ващетп дпсие. 

2. На втпрата страна е спдржината на прпектнипт извещтај. 

3. Од третата страна всущнпст ппшнува вистинската спдржината на прпектнипт 
извещтај кпја е прганизирана на следнипт нашин:  

 

Вовед Првата рабпта кпја треба да ја направите е да ппределите за кпј 
прпблем сакате да известувате, иакп пва навидум изгледа мнпгу 
лпгишнп, ппзната е практиката студентите да се заплеткаат вп мрежата 
– ппвеќе прпблеми вп еден. Пптпа гп пищувате впведпт кпј треба да 
биде дплг пкплу 1 страна вп кпја треба да гп ппспшите прпблемпт кпј 
ќе гп пбрабптувате какп и да пдгпвприте на пращаоетп Зпштп пвпј 
прпблем гп имате избранп?  

Тело на  
проектниот 

извештај 

Вп телптп на извещтајпт е разрабптката на прпблемпт на прпектнипт 
извещтај. Тпј треба да биде прганизиран на нашинпт ппдплу прикажан, 
вп негп мпже/треба да биде спставенп пд ппвеќе ппднаслпви, кпи 
пбрабптуваат ппдпращаоа за прпблемпт за кпј известувате.  

1. Идентификуваое на прпблемпт 
 1.1 
 1.2 
 1.х 
2. Спгледуваоа за прпблемпт (пд литературата и реалнпста) 
 2.1 
 2.2 
 2.х 
3. Ваще мислеое за мпжни рещенија 
 3.1 

 
3.х 

Заклучок Заклушпкпт треба да биде дплг пкплу 1 страна. Тпј се спстпи пд ващите 
сумирани размисли, заклушпци за прпблемпт кпј щтп сте гп 
пбрабптувале вп прпектнипт извещтај. Вп заклушпкпт се ппвикувате на 
впведпт и на ппдзаклушпците пд телптп на прпектнипт извещтај. 

                                                 
1
 Кпј мпжете да гп симнете пд ппрталпт 
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Вп пищуваоетп на прпектнипт извещтај ќе се сретнете сп пптребата да 
преставите нешие видуваое (цитираое), да се ппвикате на нешие истражуваое 
(парафразираое) или вп билп кпја фпрма да сппменете нешие тудп делп. 
Кпристеоетп на нешии пргинални идеи, материјали кпи веќе се нешие автпрскп 
делп и ненегласуваое на истптп е ппзнатп какп плагијаризам, щтп е крщеоетп 
на автпрските права и преставува серипзен правен и етишки прекрщпк. За да гп 
избегнете плагијаризампт пп кпристеоетп на нешии идеи независнп дали гп 
цитирате видуваоетп или гп прафразирате (кпга не сакате директнп да гп 
цитирате автпрпт нп се кпристите сп негпвите идеи самп сп прпмена на 
кпнструкцијата на јазикпт и упптребените збпрпви) или самп сппменувате 
наведете кпј е автпр на тпа. За цитираое, парафразираое ппзнати се два стила 
и тпа Вакнувер и Харвардски стил. За пптребите на прпектните извещтаи ќе 
кпристите Харвардски стил за цитираое и наведуваое на кпристените извпри. 
Кпга сакаме да цитираме/парафразираме сп Харвардскипт стил тпа гп правиме 
на следнипт нашин: дп цитатпт/парафразата гп пищуваме презиметп на автпрпт 
и вп заграда дп негп пищуваме (гпдина на издаваое: страна на кпја е текстпт кпј 
гп цитирате/парафразирате). На пример: Салтирпва (2008: 12). 

Белещките кпристете ги самп кпга тпа щтп сакате да гп кажете е важнп нп не се 
вклппува вп текстпт, а е знашајнп за дппбјаснуваое на тексктпт (нашин на 
инсертираое на белещка – Insert – References – Footnote). 

4. Пп заклушпкпт пд прпектнипт извещтај се пищува кпристената литература или 
библипграфија, разликата ппмеду нив е тпа щтп вп кпристената литература се 
наведуваат сите пние дела кпи се упптребени за израбптка на прпектнипт 
извещтај (сппменати, цитирани или парафразирани), а вп библипграфија ппкрај 
нив мпже да се наведат и дела кпи биле кпнсултирани, нп не биле директнп 
кпристени за израбптка на прпектнипт извещтај. 

Ппдатпците вп кпристената литература/библипграфијата се пищуваат пп 
азбушен ред и тпа пп презиметп на автпрпт. Инфпрмациите щтп треба да ги 
наведете за книгите щтп сте ги кпристиле, напищани пп редпследпт пп кпј щтп 
треба да бидат наведени, се: 

 Пплнптп презиме на автпрпт и првата буква пд иметп 

 (гпдина на издаваое) 

 Наслпв на книгата, статијата (дпкплку е книга тпгащ нема навпдиници и 
наслпвпт е сп Italic, а дпкплку е статија тпгащ иметп на статијата се става 
вп навпдници) 

 Местп на издаваое 

 Име на издавашпт 
На пример: Адижес И. (1994): Овладуваое сп прпмените; Скппје: ДЕТРА Центар. 

Извприте кпи сте ги кпристите пд интернет треба да ги наведете на следнипт 
нашин: 

 Пплнптп презиме на автпрпт и првата буква пд иметп (дпкплку има), 
кпрппрацијата или групата кпја е автпр на делптп; 

 Наслпв на делптп; 

 Пплна интернет адреса на страницата. 

 [Дата кпга е пристапенп кпн пваа интернет страна] 
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На пример: Бизис академија Смилевски; Пазарни пптреби;  
http://www.bas.edu.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid
=73, [мај 2008] 

5. Прилпзите, дпкплку ги има, се ставаат на самипт крај на прпектнипт извещтај 
веднащ пп библипграфијата т.е. кпритената литература. 

 

 

Технички правила за изработка на проектен извештај 

Ппкрај спдржината на прпектнипт извещтај не ппмалку знашаен е и визуелнипт изглед 
затпа пп заврщуваое на пищуваоетп на прпектнипт извещтај текстпт се 
уредува/фпрматира и прешитува за да се кпрегираат пешатните грещки. За правилнп 
технишкп средуваое на прпектнипт извещтај пптребнп е да се впдите пп следниве 
правила:  

 Прпектнипт извещтај се пищува на А4 (210 х 297 мм), а маргините (гпре, дплу, 
левп деснп) се 2,54 cm (1 inch). 

 Прпредпт меду текстпт е 1,5. 

 Страниците на прпектнипт извещтај се нумерираат гпре деснп. 

 Прпектнипт извещтај се пищувате сп фпнт вп македпнска ппдрщка независнп 
дали е тпа Times New Roman, Arial, Calibri (кпј щтп е нащ службен фпнт), не Mac 
C Times, M Times, Mac C Swiss, M Swiss или некпј друг македпнски фпнт затпа 
щтп мпжнп е да паднете вп замката дп лицетп кај кпгп гп прадате да ги нема 
инсталиранп тие фпнтпви и кпга ќе гп птвпри ващипт прпектен извещтај тпа да 
биде вп латинишен фпнт сп запирки и тпшки вп збпрпвите (какп щтп ппдплу е 
прикажанп). На слика 1 е прикажан расппреднпт на македпнската азбука на 
тастатурата. 

На вашиот компјутер изгледа вака На нивниот компјутер изгледа вака 

Прпектен извещтај 
Чекаое дп ппследен мпмен 

Proekten izve[taj 
~ekawe do podleden moment 

 Гплемината на буквите за текстпт е 12, дпдека наслпвите и ппднаслпвите ги 
пищувате сп ппгплеми букви, нп истите да не бидат ппгплеми пд гплемина 24. 

 Word-пт нуди ппција да ги фпрматирате и збпрпвите кпи ппсебнп сакате да ги 
нагласите и тпа: Bold (збпрпт да биде задебелен), Italic (збпрпт да биде 
закривен) и Underline (збпрпт да биде ппдблешен). Кпга сакате да нагласите 
некпј збпр никпгащ не ги кпристите сите три мпжнпсти за нагласуваое, се 
пдлушуваме за една и истата ја кпристите за нагласуваое низ целипт прпектен 
извещтај. 

 Сите наслпви пд истп нивп се фпрматираат на ист нашин (ист фпнт, гплемина, 
стил и впвлекуваое на страната). 

 Вп прпектнипт извещтај сите пасуси пд текстпт заппшнуваат на ист нашин, пд иста 
маргина и сп истп впвлекуваое, дпкплку некпј пд пасусите заппшнува сп 

http://www.bas.edu.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=73
http://www.bas.edu.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=73
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ппинаквп впвлекуваое треба да има пшигледнп пбјаснуваое за тпа (некакпв 
пример, истакнуваое на ппсебен пасус и сл.). Пасусите вп прпектнипт извещтај 
се ппрамнуваат пд двете страни (Justified). 

 

 
 

Сл. 1 Македпнската азбука на тастатурата 
 

 Вп прпектнипт извещтај се кпристи еден вид булети (или квадратшиоа или 
стрелкишки или некпј друг тип на булет, нп не ппвеќе типпви на булети). Истп 
какп и кај пасусите и булетите треба да бидат на истп впвлекуваое вп целипт 
прпектен извещтај. 

 Пп секпј интерпункциски знак /, . ; : ( ) ! ? / се пстава 1 (еднп) празнп местп – 
псвен кпга знаците се еден дп друг /!!!, ?!, .../. 

 Ппмеду два збпра никпгащ не се пстава две или ппвеќе празни места (2 или 
ппвеќе пати spacebar еднп пп другп) – затпа и прпверката на граматиката тпа гп 
ппкажува какп грещка. Пптребата пд ппгплем прпстпр ппмеду два збпра се 
рещава сп Tab (или сп ппвеќе табпви). 

 Дпкплку вп прпектнипт извещтај имате слики истите треба да ги именувате и 
нумерирате. Именуваоетп/нумерираоетп се става ппд сликата. Вп текстпт на 
прпектнипт извещтај задплжителнп се ппвикувате на сликата (инаку зпщтп би ја 
ставиле, на пример: види слика 1 или дп текстпт вп заграда (слика 1) какп щтп 
ппгпре вп текстпт е направенп ппвикуваое на сликата за расппредпт на 
македпнската азбука на тастатурата). Акп имате ппвеќе слики вп прпектнипт 
извещтај ппжелнп е да бидат ппрамнети на идентишен нашин.  

 Спрптивнп пд сликите, кпга ставате табела вп прпектнипт извещтај 
именуваоетп/нумерираоетп на табелата е над табелата. Какп и за сликите и за 
табелите важи правилптп дпкплку ги ставите вп текстпт некаде вп истипт треба 
да се ппвикате на нив. 


