
 

 

Меѓународен Универзитет Визион 

 

Vrz osnova na ~len 94 stav 26 od Zakonot za visokoto obrazovanie (Sl. vesnik na RM 

br.82/2018 ) i  врз основа на Statutot na Меѓународниот Универзитет “Визион” во 

Гостивар , Univerziteskiot senat, na sednicata odr`ana na 25.09.2018  година го  donese 

sledniov 

 

P R A V I L N I K 
za organizirawe na izdava~kata dejnost na 

Меѓународниот Универзитет “Визион” во Гостивар 

 

Општи Одредби 

Член 1 

So ovoj Pravilnik se utvrduvaat edinstvenite osnovi, organiziraweto i 

ostvaruvaweto na izdava~kata dejnost na Меѓународниот Универзитет “Визион” во 

Гостивар.  

^len 2 
 

Izdava~kata dejnost se ostvaruva preku izdavawe u~ebnici, u~ebni pomagala, 

monografii, studii, spisanija, godi{nici, zbornici, druga prira~na literatura, 

glasila, izdavawe soodvetni obrasci za potrebite na Univerzitetot (vo natamo{niot 

tekst: izdanija) i drugi materijali vo pe~atena ili elektronska forma. 
 

U~ebnicite i u~ebnite pomagala od stav 1 na ovoj ~len ne mo`at da se upotrebuvaat vo 

nastavno-obrazovniot proces dokolku ne se izdadeni vo soglasnost so ovoj Pravilnik. 
 

Член 3 
 

Izdava~kata dejnost na Univerzitetot se realizira vrz osnova na sredstvata 

planirani za izdava~ka dejnost na Univerzitetot. 

 

U~ebnicite i u~ebnite pomagala gi izdava Univerzitetot vo ramkite na 

sredstvata obezbedeni za izdava~ka dejnost. 

 

Dokolku ne bidat obezbedeni sredstva od Univerzitetot, u~ebnikot, odnosno 

u~ebnoto pomagalo mo`e da go izdade edinicata ili druga organizacija, odnosno 

avtorot samostojno ili preku izdava~ka organizacija, soglasno so odredbite od 

ovoj Pravilnik. 

 

Drugite izdanija od ~len 2, stav 1 na ovoj Pravilnik (osven javnite glasila na 

Univerzitetot i obrascite) mo`at da bidat izdadeni od strana na 

Univerzitetot.  

 

Dokolku ne bidat obezbedeni sredstva od Univerzitetot, izdanieto mo`e da go 

izdade druga organizacija, odnosno avtorot samostojno ili preku izdava~ka 

organizacija. 

 

^len 4 

 

Za izdava~kata dejnost na Univerzitetot odlu~uva Rektorskata uprava na 

Univerzitetot. 
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^len 5 

 

Univerzitetot, vo oblasta na izdava~kata dejnost, vr{i: 

 

▪ utvrduvawe na sostojbite i potrebite od univerzitetski izdanija; 

▪  objavuvawe na univerzitetskite izdanija vo pe~atena forma (pe~atewe); 

▪  objavuvawe na univerzitetskite izdanija vo elektronska forma (elektronsko 

izdavawe); 

▪ pe~atewe i proda`ba na izdanijata; 

▪ obezbeduvawe informiranost na studentite za izdava~kata dejnost na 

Univerzitetot; 

▪  unapreduvawe i osovremenuvawe na izdava~kata dejnost; 

▪ obezbeduvawe na materijalni sredstva za izdava~ka dejnost; 

▪  koordinirawe na aktivnostite vo izdava~kata dejnost so drugite 
univerziteti i drugite izdava~i, 

▪  preveduva~ka dejnost na kvalitetni me|unarodno afirmirani u~ebnici; 

▪ drugi merki i aktivnosti. 

 

Sredstva зa Izdavaчка Dejnost 

^len 6 

 

Sredstvata za izdava~kata dejnost se obezbeduvaat od: 

 

▪ Сопствени средства; 
▪  neposrednata sorabotka so pravni I fizi~ki lica i drugi ustanovi; 
▪ proda`bata na pe~ateni i elektronski izdanija; 
▪ ~lenarinata za koristewe digitalna biblioteka i elektronsko 

izdava{tvo; 
▪ Донации; 
▪ Средства од проекти; 
▪  drugi izvori. 
 

 
^len 7 

Od sredstvata za izdava~ka dejnost se pokrivaat tro{ocite za: avtorski honorar, 

pe~atewe, elektronsko izdava{tvo, proda`ba i marketing. 
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Izdanija нameneti za Nastavno -Obrazovnata i Научноизтражувачката дејност 

^len 8 

 

Izdava~kata dejnost za potrebite na nastavno-obrazovnata i nau~noistra`uva~ 

kata dejnost se sostoi od izdavawe na u~ebnici, u~ebni pomagala, studii, stru~ni 

spisanija, monografii, godi{nici-zbornici i sl. 

 

УЧЕБНИК  

Пretstavuva trud izraboten spored soodvetna predmetna programa za realizacija 

na studiska programa. 

 

УЧЕБНО ПОМАГАЛО  

Пretstavuva trud vo vid na skripta, praktikum, hrestomatija / odbrani tekstovi/, 

zbirki zada~i, re~nik i sl. vo funkcija na realizacija na predmetna programa. 

 

STUDIJA  

Pretstavuva trud vo koj se sodr`ani samostojni nau~noistra`uva~ki rezultati 

koi zna~at zna~aen i originalen pridones vo nau~na oblast. 

 

НАУЧНО / СТРУЧНО СПИСАНИЕ  

Преставува  izdanie vo koe se sodr`ani pove}e stru~ni trudovi od odredeno 

nau~no podra~je/pole soglasno so zakon. 

 

МЕЃУНАРОДНО НАУЧНО СПИСАНИЕ СО УРЕДУВАЧКИ ОДБОР  

  

Pretstavuva izdanie vo koe se sodr`ani pove}e nau~noistra`uva~ki trudovi od 

odredeno nau~no podra~je/pole soglasno so zakon. 

 

ГОДИШЕН ЗБОРНИК  

 

Преставува redovno izdanie vo koe se sodr`ani trudovi na nastavnonau~ nite i 

sorabotni~kite kadri na edinicata. 

 

МОНОГРАФИЈА 

Преставува akademska kniga ili traktat na eden edinstven predmet ili grupa 

srodni predmeti, neseriska publikacija koja e celosna samata za sebe. 

Monografijata se izdava ednokratno, vo eden tom ili vo odnapred definiran 

broj na tomovi i opfa}a edna edinstvena tema ili oblast, vo avtorstvo na eden 

ili pove}e avtori. 
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ELEKTRONSKO IZDANIE 

 

 Pretstavuva forma na izdavawe na materijalite od ~len 2, stav 1 na elektronski 

memoriski ured (cd, dvd, usb, preku internet-vrska i sli~no), imaj}i gi predvid 

zakonskite odredbi za po~ituvawe na avtorskite i drugi prava na subjektite 

vklu~eni vo izrabotkata na materijalot. 

E-izdanieto se objavuva na vebstranicite na Univerzitetot i na soodvetnata 

edinica. 

 

По потреба, Универзитетот може да издава во печатена или електронска верзија  

Изданија од јавен интерес, научни и стручни публикации, книги, резултати од научни 

истражувања и проектни публикации, промотивни и информативни материјали. 

 

Категорицација, Обем и Тираж на Учебниците / Учебните Помагала 

^len 9 

 

Brojot na avtorskite tabaci na u~ebnikot (vo pe~atena ili elektronska forma) 

ne smee da ja nadmine polovinata od brojot na ~asovite predvideni za predavawa, 

a brojot na avtorskite tabaci na u~ebnoto pomagalo ne smee da ja nadmine 

polovinata na ~asovite predvideni za ve`bi. 

 

^len 10    

Tira`ot na u~ebnikot, odnosno u~ebnoto pomagalo se opredeluva vo zavisnost od 

brojot na studentite za koi toa e nameneto, poa|aj}i od pretpostavkata deka 

treba da gi zadovoli potrebite za najmalku tri godini. 

 

Po procenka na komisijata za izdava~ka dejnost, do ispolnuvawe na tira`ot, 

izdanieto mo`e da se pe~ati vo nekolku navrati, soglasno so potrebite. 

 

Комисија за Издавачка Дејност  

^len 11 

 

Za realizacija na izdava~kiot plan i za organizirawe i unapreduvawe na 

izdava~kata dejnost, Rektorskata uprava formira Komisija членови за издавачката 

дејност предлага единиците. 

 

^len 12 

Komisijata na Univerzitetot: 

▪ ja organizira izdava~kata dejnost na Univerzitetot i predlaga merki za 

nejzino unapreduvawe; 

▪ izgotvuva plan i programa za izdava~ka dejnost za sekoja akademska godina; 

▪ objavuva ınteren / godıшен konkurs za finansirawe na izdava~kata dejnost; 

▪ go predlaga to~niot broj na tira`ot za izdanijata; 

▪ gi utvrduva cenite i nadomestocite za proda`ba i koristewe na 

elektronskite izdanija i digitalnata biblioteka; 

▪ gi utvrduva proda`nite ceni na u~ebnicite i u~ebnite pomagala; 

▪ odlu~uva za ispolnetosta na uslovite za izdavawe u~ebnici, odnosno 

u~ebni 
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pomagala; 

▪  vr{i i drugi raboti od ovoj Pravilnik i aktite na Univerzitetot. 
 

Postapka зa Izdavawe нa Учебниците / Учебните Помагала 
^лen 13 

 

Postapkata za izdavawe na u~ebnik i u~ebno pomagalo zapo~nuva so podnesuvawe 

na pismeno barawe od avtorot (avtorite), do nastavno-nau~niot sovet na fakultetot. 

По одобрување на барањето од страна на наставно научниот совет, истото се проследува до 

Комисијата за издавачка дејност. 

^len 14 

Nastavno-nau~niot sovet ja utvrduva potrebata za izdavawe u~ebnik, odnosno u~ebno 

pomagalo, i dokolku utvrdi potreba, донесува одлука ( за утврдување потреба за 

издавање учебник/учебно помагало – Образец бр.5 ) и   izbira / najmalku dvajca 

recenzenti, од предложените кандидати od potesnata nau~na oblast na koja se 

odnesuva trudot. 
Recenzentite se izbiraat po predlog na авторот односно по област. 
 

По утврдување на потребата на издавање учебник / учебно помагало, и  по завржувањето на 

изработката на учебникот /учебното помагало, наставникот се задолжува да доставува 

согласност и (Образец бр.2 ) барање  до комисијата за издавачка дејност ( Образец бр.3 )   на 

универзитетот. 
 

^len 15 

Dokolku nastavno-nau~niot sovet ja utvrdi potrebata, pismeno go izvestuva avtorot, 

koj e dol`en svojot rakopis da go dostavi vo pe~atena forma, na jazikot (Македонски, 

Турски или Англиски јазик) koj к е се печати книгата. 

 

Рецензирање на учебници и други изданија 

Член 16 

Секој учебник мора да биде рецензиран од двајца наставници од потесната научна област од 

која е учебникот, скриптата или учебното помагало. 

 

Recenzentite pi{uvaat zaedni~ki del iли posebni delovi na recenzija (Образец бр.4) 

za trudot {to e predmet  na recenzirawe . Zaedni~kiot del od recenzijata sodr`i: 

▪ naziv na u~ebnikot, odnosno u~ebnoto pomagalo; 
▪ naziv na predmetnata programa za koja se odnesuva; 
▪  naziv na studiskata programa; 
▪ fond na ~asovi nastava i EKTSkrediti; 
▪ ime i prezime na avtorot (avtorite); 
▪ vremeto i aktot na izborot na recenzentite; 
▪ dali se raboti za prvo izdanie ili ne; 
▪ koga ne se raboti za prvo izdanie, vo kolkava mera toa se razlikuva od 

prethodnoto; 

▪ op{ti podatoci za u~ebnikot, odnosno u~ebnoto pomagalo (broj na stranici, 

prilozi, zaglavija ili delovi i sl.); 

 

 

Izve{tajot na posebnite delovi na sekoj recenzent treba da gi sodr`i slednive 

osnovni podatoci: 
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▪ kratok opis na sodr`inata; 

▪ ocena dali predlo`eniot u~ebnik, odnosno u~ebno pomagalo e vo 

soglasnost so predmetnata programa; 

▪ ocena na u~ebnikot, odnosno u~ebnoto pomagalo; 

▪  kategorizacija (u~ebnik ili u~ebno pomagalo); 

▪ zaklu~ok so predlog za opravdanosta za objavuvawe na trudot; 

▪  predlozi za potrebni korekcii; 

 

Recenzijata, objavena vo Bilten, mo`e da iznesuva najmnogu 10 stranici. Dokolku 

nastavno-nau~niot sovet ne ja usvoi recenzijata, u~ebnikot, odnosno u~ebnoto 

pomagalo предлага да ne mo`e da se izdade, конечната одлука донесува Ректорската 

Управа. 

 

По сроведената постапка за издавање на трудот Ректорската Управа donesuva odluka za 

ispolnetost na uslovite za izdavawe na u~ebnikot, odnosno u~ebnoto pomagalo 

od strana na Univerzitetot. 

 

Odlukata od prethodniot stav na ovoj ~len sodr`i: 

 

▪ naslov na u~ebnikot, odnosno u~ebnoto pomagalo; 

▪  ime i prezime na avtorot, odnosno avtorite; 

▪ naziv na edinicata; 

▪ naziv na predmetnata programa; 

▪ naziv na studiskata programa; 

▪ broj na studenti vo edna generacija koi }e go koristat predlo`eniot 

u~ebnik; 

▪  dali se raboti za prvo izdanie ili ne; 

▪ predlog za na~inot na izdavawe (pe~atena ili elektronska forma); 

▪ predlog za tira`ot za izdavawe vo pe~atena forma; 

▪ presmetana cena na ~inewe. 

 

^len 17 

Za povtornite izdanija koi ne pretrpuvaat izmeni pogolemi od 25 % od vkupnata 

sodr`ina se dostavuva predlog od edinicata za opravdanosta na povtornoto 

izdanie. Vo predlogot e sodr`an i tira`ot za novoto izdanie. Za izdanija so 

izmeni pogolemi od 25 % od sodr`inata na prethodnoto izdanie se primenuva 

celosno postapkata kako za prvoto izdanie. 

 

Za povtornite izdanija e potrebno da se podnese i potvrda od izdava~ot deka 

izdanieto e rasprodadeno najmalku 80 %. 
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^len 18 

 

U~ebnicite i u~ebnite pomagala vo izdanie na Univerzitetot, pokraj naslovot 

i imeto na avtorot, odnosno avtorite, vo zaglavieto gi nosat nazivot i logoto na 

Меѓународниот Универзитет “Визион” во Гостивар  i nazivot na edinicata. 

 

Na vnatre{nata stranica na naslovniot list (vo potkoricata) se otpe~atuvaat 

nazivot na izdava~ot -Меѓународниот Универзитет “Визион” во Гостивар, brojot na  

kategorizacijata na izdanieto, imiwata na recenzentite i drugi podatoci 

(образец бр.5). 

 

Postapka зa Izdavawe нa Drugi Izdanija 

^len 19 

 

Postapkata za izdavawe na monografii, studii, spisanija, godi{nici, zbornici 

i druga prira~na literature zapo~nuva so dostavuvawe na barawe od edinicata 

za izdavawe na izdanieto. 

 

Formata i sodr`inata na baraweto od stavot 1 na ovoj ~len, po predlog na 

Komisijata za izdava~ka dejnost, se utvrduvaat od strana na Rektorskata uprava 

na Univerzitetot. 

 
Komisijata za izdava~ka dejnost dava mislewe za ispolnetosta na uslovite za 

izdavawe na izdanijata od stav 1 na ovoj ~len. Kone~na odluka za izdavawe na 

izdanijata, za na~inot na izdavawe (pe~atena ili elektronska forma) i za 

tira`ot donesuva rektorot. 

 

Член 20 

 

Drugite izdanija, kako {to se: studija, stru~no spisanie, godi{nik-zbornik, 

se recenziraat po postapka utvrdena so ovoj Pravilnik, a mo`at da se 

upotrebuvaat za nastavno-obrazovniot i nau~niot process dokolku e utvrdeno so 

odlukite na edinicata. 

 

 

Avtorski Honorari и Drugi Nadomestoci 

Член 21 

 

Visinata na avtorskite honorari i drugite tro{oci za izdavawe na u~ebnicite 

i u~ebnite pomagala {to gi izdava Univerzitetot se utvrduvaat (vo pe~atena 

ili vo elektronska forma) od strana na Rektorskata uprava. Покрај стнадардот на 

Авторски Хонорари се пресметува и потребата /  тиражот  на Учебникот /учебно 

помагало. 
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^len 22 

 

Za povtorno izdanie bez promeni i so promeni do 25 %, na avtorot mu pripa|a 

avtorski honorar vo iznos od 35 %, za treto i ponatamo{no izdanie – 25 % od 

postojnata visina na avtorskiot honorar, a za u~ebnici vo koi promenite se 

preku 25 %, na avtorot mu pripa|a cel iznos za avtorski honorar. 

 

^len 23 

Na avtorot, po prvoto izdanie na rakopisot mu sleduvaat 20, a pri slednite 

neizmeneti izdanija, kako i pri izmeni do 25 %, 10 besplatni primeroci.  Правата 

и обврските на двете страни се регулираат со посебен договор. 

 

Cena нa Izdanijata 

^len 24 

 

Pri formiraweto na cenata na izdanijata se koristi metodologijata spored 

koja cenata na izdanijata ja ~inat: 

▪ pe~atarski tro{oci; 

▪ tro{oci za avtorski honorar; 

▪ plasman i proda`ba na u~ebnikot; 

▪ finansisko-evidencioni i re`iski raboti; 
▪ tro{oci za elektronsko izdavawe; 
▪ drugo. 

 

 

Промовиција на Учебници 

^len 25 

 
Univerzitetot vr{i promocija na u~ebnici i drugi izdanija koi se od posebno 

zna~ewe i pridonesuvaat za unapreduvaweto i razvojot na nastavno-nau~nata i 

nau~noistra`uva~kata rabota na Univerzitetot i po{iroko vo државата. 

 

Promocijata na u~ebnik se organizira od strana na Univerzitetot, vo sorabotka 

so edinicata. Promocijata na u~ebnikot se vr{i vo prigodna sve~enost, na koja 

po{irokata javnost se zapoznava so u~ebnikot {to se promovira. 

 

^len 26 

 

Ovoj Pravilnik stapuva vo sila so denot na objavuvaweto vo Univerzitetski 

glasnik. 

 

 

 Претседател на Сенатот 
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ОБРАЗЕЦ БР.1 

 

БАРАЊЕ ЗА ПОТРЕБА НА  ИЗДАВАЊЕ НА УЧЕБНИК / УЧЕБНО ПОМАГАЛО 

  



 

 

Меѓународен Универзитет Визион 

До  

Наставно-научниот совет на факултетот___________________ 

 

Од  

д-р _____________________  
 

БАРАЊЕ 

за издавање на _________ учебници, учебни помагала, монографии, студии, списанија, 

годишници, зборници, друга прирачна литература, гласила, соодветни обрасци и други 

изданија во печатена/електронска форма  
 

Почитувани, 

  

Врз основа на член 13 од Правилникот за организирање на издавачката дејност на 

Меѓународен Универзитет „Визион” во Гостивар, со оваа барање барам Наставно-

научниот совет да ја разгледа потребата и да донесе одлука за издавање на учебник во 

печатена форма, и тоа за:и тоа за: 

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОПИС 

назив на учебникот, учебното помагало  

автор/автори  

наменет за предметот/ите  

по студиската/ите програма/и  

со фонд на часови  

бројот на часови предвидени за 

предавања/вежби е 

 

за кои студенти е наменет  

просечниот број студенти кои ќе го користат 

учебникот 

 

прво/второ* издание  

тираж  

За рецензенти ги предлагам д-р ________________________, 

д-р ________________________. 
 

 

 

Гостивар, ______, 202__ година                     Подносител на барањето 
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ОБРАЗЕЦ БР.2 

 

 

 

 

 

СОГЛАСНОСТ и ДОГОВОР ЗА ИЗДАВАЊЕ УЧЕБНИК / УЧЕБНО ПОМАГАЛО 
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Врз основа на член 14 од Правилникот за организирање на издавачката дејност на 

Меѓународен Универзитет Визион  во Гостивар, ја давам оваа 

 

С О Г Л А С Н О С Т 

 

Јас,  д-р _______________________, од _________________ факултет, ја давам 

оваа согласност, мојот труд  _______________________ да биде објавена во печатена  

форма како издание на Универзитетот согласно доворот кој што e составен дел на оваа 

согласност.   

 

Гостивар, ……/….. 202.. година                     Автор 

         

       _________________________ 
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МЕЃУСЕБЕН ДОГОВОР ЗА ИЗДАВАЊЕ УЧЕБНИК 

 

Склучен во _______ на ден ________ година, помеѓу: 

1. Меѓународен Универзитет Визион во Гостивар, (застапуван од: име и презиме на 

ректорот), со адреса на живеење ул. ______________________, ЕМБГ 

_________________ бр. (во понатамошниот текст Универзитет) од една страна, и 

2. ____________________(име на наставникот) со адреса на живеење ул. 

______________________, ЕМБГ _________________ бр. на сметка 

___________________, банка депонент _________________________ (во 

понатамошниот текст наставник)  

 

Член 1 

Наставникот по предходни консултации со комисијата за издавачка дејност на 

универзитетот и за потребите на универзитетот со овој договор се обврзува да пишува 

учебник / учебно помагало: 

Наслов на учебник / учебно помагало: ________________________________________. 

Страници: ________________________________________. 

Јазик на учебникот: ________________________________________. 

Последен датум за доставување на универзитетот _______________________________. 

Член 2 

Универзитетот се обврзува на наставникот да му исплати еднократен надомест во вкупен 

нето износ од ___________ ден. Аконтацијата за персоналниот данок ќе го плати 

Универзитетот. 

Член 3 

Со овој договор авторот се откажува од своите авторски права за ........издание на книгата 

и се согласува учебник / учебно помагало да се употреби како издание на Универзитетот. 

Член 4 

За уплатата на аконтацијата на персоналниот данок на доход и обврската за известување 

на Управата за јавни приходи за исплатените надоместоци врз основа на договор за дело, 

одговара Универзитетот. 



 

 

Меѓународен Универзитет Визион 

 

Член 5 

Доколку наставникот не ги почитува одредбите одовој договор, Ректорот е овластен 

веднаш да го раскине договорот и да ја прекине исплатата по основ на истиот. 

 

Член 6 

За сите права и обврски кои не се регулирани со овој Договор важат соодветните 

законски прописи и начелата на чесни деловни обичаи. 

 

Член 7 

Во случај на спор кој би настанал поради неизвршување на обврските, надлежен е 

Основниот суд Гостивар. 

 

Член 8 

Овој Договор е составен во 2 (две) еднакви примероци, од кои за секоја страна по 1 (еден) 

примерок. 

 

    Ректор             Наставник 

                                       

_______________                                         _______________

         

        м.п.            

  



 

 

Меѓународен Универзитет Визион 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ БР.3 

 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ УЧЕБНИК / УЧЕБНО ПОМАГАЛО 

( СЕ ДОСТАВУВА ДО КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ ) 

 

 

  



 

 

Меѓународен Универзитет Визион 

ДО: КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ  

ПРЕДМЕТ: БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ УЧЕБНИК / УЧЕБНО ПОМАГАЛО 
 

 ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ  ОПИС 

1.  НАЗИВ НА УЧЕБНИКОТ1  

2.  НАЗИВ НА ПРЕДМЕТНАТА ПРОГРАМА ЗА 

КОЈА СЕ ОДНЕСУВА2 

 

3.  НАЗИВ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

4.  ФОНД НА ЧАСОВИ НАСТАВА И ВЕЖБИ И 

ЕКТС КРЕДИТИ 

 

5.  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА АВТОРОТ (АВТОРИТЕ)  

6.  ВРЕМЕ И АКТ НА ИЗБОР НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ3  

7.  ДАЛИ Е ПРВО ИЗДАНИЕ ИЛИ НЕ  

8.  ДОКОЛКУ НЕ Е ПРВО ИЗДАНИЕ, ВО 

КОЛКАВА МЕРА СЕ РАЗЛИКУВА? 

 

9.  ОПШТИ ПОДАТОЦИ (број на страници, 

прилози, заглавја или делови итн.) 

 

10.  ПОКРИЕНОСТ НА НАСТАВНАТА СОДРЖИНА 

СО ПРЕДЛОЖЕНИОТ РАКОПИ 

 

11.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОСТОЕЊЕ НА 

УЧЕБНИК И УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО 

СООДВЕТНИОТ ПРЕДМЕТ ИЗДАДЕНИ НА 

СТРАНСКИ ЈАЗИК 

 

12.  ОЧЕКУВАН БРОЈ НА СТУДЕНТИ КОИ КЕ ГО 

КОРИСТАТ УЧЕБНИК 

 

13.   ФОРМАТ, БРОЈ НА СТРАНИЦИ И ПРИЛОЗИ 

ВО БОЈА 

 

14.  КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА УЧЕБНИКОТ  

 

 

Гостивар, ……/….. 202.. година                              БАРАТЕЛ  

____________________________________

 

1 Барателот задолжително доставува верзија од ракописот во печатена форма, поддршка од единицата во 

кој ќе се наведат двајца предложени рецензенти за овој учебник  
2 Исто така може да се наведе и за кого уште може да послужи изданието. 
3 Се пополнува за учебник и учебно помагало. 



 

 

Меѓународен Универзитет Визион 

___ 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ БР.4 

 

 

РЕЦЕНЗИЈА 

НА 

УЧЕБНИКОТ/УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО   



 

 

Меѓународен Универзитет Визион 

   
 
РЕЦЕНЗИЈА  
на учебникот/учебното помагало ________________, __ издание, од авторот/ите 
_____________________од Факултетот ________________________ во Гостивар 

 

Врз основа на член 16 од Правилникот за организирање на издавачката дејност на 

Меѓународен Универзитет Визион  во Гостивар, и барањето за издавање на учебникот/учебното 

помагало ____________  во печатена/електронска форма, од авторот/ите ________________, со 

Одлуката на Наставно-научниот/Научниот совет, бр. _________, донесена на __________ година, 

за рецензенти се избрани: д-р ____________, _________ на ______________________,  д-р 

____________, _________ на ______________________  

Како рецензенти, по прегледувањето на трудот, го поднесуваме следниов 

И З В Е Ш Т А Ј  

1. ЗАЕДНИЧКИ ДЕЛ 

Назив на учебникот, односно учебното помагало  
Име и презиме на авторот (авторите)  
Назив на предметната програма за која се 

однесува 
 

Назив на студиската програма  
Фонд на часови настава и вежби и ЕКТС-кредити 

за предметната програма во семестарот 
 

Број на студенти во една генерација кои ќе го 

користат предложениот учебник 

 

Дали се работи за прво издание или не  
Предлог за начинот на издавање на секој 

поединечен наслов (печатена или електронска 

форма). За издавање во печатена и електронска 

форма, потребна е согласност од авторот. 

 

Предлог за тираж, формат, број на страници и 

прилози во боја за секој предложен наслов 

 

          

         РЕЦЕНЗЕНТИ 

1. _____________________ 

2. _____________________ 
 

2. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ    ПРОФ. Д-Р_____________________ 

Краток опис на содржината  

Оцена дали предложениот учебник, 

односно учебно помагало е во согласност 

со предметната програма 

 



 

 

Меѓународен Универзитет Визион 

Оцена на учебникот, односно учебното 

помагало 

 

Категоризација (учебник или учебно 

помагало) 

 

Заклучок со предлог за оправданоста за 

објавување на трудот 

 

Предлози за потребни корекции  

Изјава за процентот на промените 

согласно Правилникот за издавачка 

дејност 

 

Други елементи  

 

       Потпис на рецензентот 

1. _____________________ 

 

3. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ   ПРОФ. Д-Р_____________________ 

Краток опис на содржината  

Оцена дали предложениот учебник, 

односно учебно помагало е во согласност 

со предметната програма 

 

Оцена на учебникот, односно учебното 

помагало 

 

Категоризација (учебник или учебно 

помагало) 

 

Заклучок со предлог за оправданоста за 

објавување на трудот 

 

Предлози за потребни корекции  

Изјава за процентот на промените 

согласно со овој Правилник 

 

Други елементи  

 

       Потпис на рецензентот 

2. _____________________ 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

По прегледувањето на трудот, имаме чест и задоволство да му предложиме на Наставно-

научниот/Научниот совет на ____________ (факултет) во Гостивар, да донесе одлука за издавање 

на ракописот на учебникот/учебното помагало ____________ во печатена/електронска форма од 

авторот/ите ________________. 

  



 

 

Меѓународен Универзитет Визион 

 РЕЦЕНЗЕНТИ 

1.  _____________________ 

2.  _____________________ 

 

 

Забелешка: Рецензијата објавена во Билтен, може да изнесува најмногу 10 страници, 

со проред 1. 

  



 

 

Меѓународен Универзитет Визион 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ БР.5 

 

ОДЛУКА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОТРЕБА ЗА ИЗДАВАЊЕ УЧЕБНИК/УЧЕБНО ПОМАГАЛО 

  



 

 

Меѓународен Универзитет Визион 

    

Врз основа на член 14 од Правилникот за организирање на издавачката дејност на 

Меѓународен Универзитет „Визион” во Гостивар, и Барањето бр. 08-____/ од _______ 

година, Наставно-научниот/Научниот совет на Факултетот ___________, на седницата 

одржана на __.__.20__  година, донесе  

 

 

ОДЛУКА 

за утврдување потреба за издавање учебник/учебно помагало 

 

 

1. Се утврдува потребата за издавање на _________________(назив на 

учебникот/учебното помагало), од авторот/ите __________________, наменет за 

предметот/ите __________________, по студиската/ите програма/и 

__________________, прво/второ издание. 

 

2. За рецензенти се избираат: 

- проф. д-р _______________, од ________ научна област, 

- проф. д-р _______________, од ________ научна област. 

 

 3. Рецензентите од точка 2 на оваа Одлука се должни во рок од еден месец, од 

денот на доставувањето на Одлуката, да изготват рецензија која се објавува во Билтенот 

на Универзитетот. 

 

 4. Рецензијата треба да содржи заеднички дел и посебни делови на рецензија за 

трудот што е предмет на рецензирање согласно Правилникот за организирање на 

издавачката дејност на Меѓународен Универзитет „Визион” во Гостивар. 

 

 5. Одлуката да се достави до: авторот/авторите. 

 

         

           Декан 

 

             _________________ 

 

 

  



 

 

Меѓународен Универзитет Визион 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ БР.6 

 

ФОРМА И СОДРЖИНА НА ПРВИТЕ СТРАНИЦИ НА УЧЕБНИКОТ 

(ЗАДОЛЖИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ ) 

  



 

 

Меѓународен Универзитет Визион 

 

МЕЃУНАРОДЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВИЗИОН, ИЗДАНИЕ БР....... 

................................ФАКУЛТЕТ ИЗДАНИЕ БР.......... 

 

 

 

 

НАСЛОВ НА ИЗДАНИЕТО 

 

 

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА АВТОР/И 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТО НА ИЗДАВАЊЕ, ГОДИНА 



 

 

Меѓународен Универзитет Визион 

Наслов на изданието 

 

Автор/и 

 

Издавач 

 

Рецензенти 

 

Дизајн и Техничка обработка 

 

Лектура на .................................. јазик 

 

Печатница 

 

Место и година на издавање 

 

Тираж 
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CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент 

Охридски", Скопје 
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