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| Врз основа на чл. 55 ст. 2 од Законот за организација и работа на органите на 

| државната управа, директорот на Државниот архив на Република Северна 

| Македонија донесува 

ПРАВИЛНИК ЗА ПУБЛИКУВАЊЕ ВО ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

| ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Правилникот за публикување во Државниот архив на Република Северна 

Македонија (во понатамошниот текст: Државниот архив) ја уредува издавачката 

дејност на Државниот архив, и тоа: 

- видовите на публикации што се објавуваат; 

- начинот на објавување на публикациите; 

- финансирањето на публикациите и 

- други прашања во врска со издавањето на публикациите. 

| ВИДОВИ ПУБЛИКАЦИИ 

| Член 2 

Издавачката дејност на Државниот архив опфаќа публикување на: 

| 

i





‘әлиінәи яой ен елоонһиінәгае ен әіеаќа/һеє ен 1ошийи оа иїто еї еот [еһ/ио 

оа инимдәг әлишенєоиән ен еагеаќниој инзавтоо2 02 и инебидогнаџон "иенијидо 

ов 1еае[до ә еї іежои хиғе[ ихоновәхеи недипифиіохән ен Su 1HAINANOTI 

“a1ndo18e to NLOHJAV 

04 vyMALagEE N deLHANON HahAeH HALOLNIKLONEE 07 N нисеГ надАтедајии ихонојонеи 

eH togadu HavaimKuotfee 02 “neei goidin nun виж изонебио ен ијнаилнои 

инџенијидо ’ииими>хеф u ngelgo et әжои anxde јоинаежајј nneei имзнојоанРи 

ен Шовәаи нәџәижиоїеє оә и оизии OLOHLISTTOOI 09 NNEeI NXoHEdLI EH џенијидо оз 

онооно 'онһиєе[оа!т 1еае[до a elf гежои вихае гоинаежајј ен огиипечиидајј 

“OINDALI ONILUAUN 

02 nneef nionottanen eH (enode-ioHdashu 'GëQ 'Q9) идоф ехонодіхәиә оз иџи/и 

eHanidex 09 зевејдо 25 еџ зежои нинџиардјј Ѓово ен х ‘иһ То иипечииоли ди“) 

с наш 

“oHlat” erenoanxde e£ nHiHesoLod иипениидки ија - 

| и 'елехиоивихде ен егоеидо їо иипехиидќи инһиїїоидәи и инһ/йіә - 

'anxde 1оинаежаўу ен иворноф әгих2аихае єин иһийоя - 

‘иіоонһии их2ийо12и изенмеизи То ивоАди инџенијидо - 

MIJOHKUL и инегоРн "Има имзидојзи инајодко РЕ идејнаион  - 

"(исицене 

и иєоиегея 'иишәцоихипнә "ипиннад "иаитодо ииќоџе) ејинефеи индеилиои - 

"(ио и зенаи нанијоидаи Го иије1) "Ѓинезиц2 

‚изицоіец гижинодк “eAfadoshn ndeonan) еѓинешеи индеиХиоц-онеАен - 

‘иінәи/хої ен ипинаод= - 

‘е[иносәхеү ен езеѓидојзи 

їо іоонһии иши eiNai “agjemedu ‘wagodu 'HeideH Hatradito LeesALogedgo 

оншефиоәә и онийпои от "иипежииоии инедиенапад онзонио иифебјонош  - 

е(иноуачејј енбана:) емицоќиодј ен чихфе ночежат 

| elunottoxejy ено) емииоќиод 

27



_@_ 
Република Северна Македонија | 

Државен архив на Република Северна Македонија 

lil НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ 

Член 4 

За остварување на издавачката дејност во Државниот архив се формира 

Комисија за издавачка дејност (во понатамошниот текст: Комисија). 

Член 5 

Комисијата е составена од 7 (седум) члена, кои ги именува директорот на 

Државниот архив со мандат од две години, од кои минимум четворица од 

Државниот архив. 

Еден од членовите на Комисијата, вработен во Државниот архив и д-р по 

историски науки или архивистика, се именува за претседател на Комисијата, а еден 

за потпретседател на Комисијата. 

Член на Комисијата може да биде и научен работник од областа на 

историјата и архивистиката кој не е во работен однос во Државниот архив, но 

мнозинството во Комисијата треба да го сочинуваат лица вработени во Државниот 

архив. 

Член 6 

Седниците на Комисијата ги свикува претседателот или потпретседателот на 

Комисијата. 

Седница се свикува писмено од страна на претседателот или 

потпретседателот на Комисијата. | 

Седниците на Комисијата ги раководи претседателот или потпретседателот | 

на Комисијата, во оправдано отсуство и попреченост на претседателот на 

Комисијата. 

|
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Седницата на Комисијата може да се одржи доколку присуствуваат 

мнозинство од вкупниот број членови на Комисијата. 

На седницата на Комисијата може да присуствува директорот и/или 

заменик-директорот на „Државниот архив, и претставник на Секторот за 

истражување, меѓународна и домашна соработка и публикување архивски 

материјал. 

За секоја седница на Комисијата се води записник, кој го потпишуваат 

претседателот или потпретседателот на Комисијата и записничарот. 

Член 7 

Обврски на Комисијата се организирање, спроведување и унапредување на 

издавачката дејност на Државниот архив. 

Комисијата: 

- предлага Програма за издавачката дејност на Државниот архив; 

- ги разгледува предлозите за публикување; 

- дава предлози за соработка со други издавачи на одредени проекти и 

- врши други работи во врска со публикувањето. 

Член 8 

Комисијата, во согласност со Повикот за публикување на Државниот архив, 

кој се објавува најдоцна до 1 ноември, и примените предлози за публикување 

доставени до неа најдоцна до 1 декември, предлага Програма за издавачка дејност 

на Државниот архив најдоцна до 15 декември во тековната година. 

По исклучок, поради немање на финансиски можности, во тековната година 

може и да не биде објавен Повик за публикување.
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На повикот за публикување немаат право да се пријавуваат автори на кои во 

претходната година им биле предложени и прифатени ракописи за публикување во 

Државниот архив. 

Дополнување на Програмата со нов проект е можно со мнозинство гласови 

од присутните членови на седницата на Комисијата и доколку таа потврди дека 

предлогот има приоритетно значење за Државниот архив. 

у ПРИЕМ НА РАКОПИСИТЕ ВО ДРЖАВНИОТ АРХИВ И ПОСТАПКА НА 

ОБЈАВУВАЊЕ 

Член 9 

Предлог за публикување до Државниот архив поднесува авторот 

(редакторот). Предлогот содржи: наслов на публикацијата (работен или конечен), 

име на авторот или редакторот на публикацијата, име на авторот на предговор 

(вовед), поговор, или коментар, име на лицето што прави избор на документите 

(доколку се прави избор), приказ на публикацијата (наведување на користените 

документи) не пократок од две страници и во согласност со Образецот според 

Упатството за процесот на публикување архивски материјал, временска рамка и 

заклучок. 

Член 10 

Авторот, односно редакторот й го предава на Комисијата ракописот во 

уредно испишана форма (изработени фусноти, белешки, фотографии, регести на 

лични имиња, регести на географски поими, кратенки и сл.), во испечатена и во 

електронска форма со македонска поддршка, во рокот одреден во Повикот за
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прибирање предлози. Предлози примени пред рокот и по истекот на рокот нема да 

се доставуваат на разгледување од страна на Комисијата за издавачка дејност. 

Доколку материјалот е на странски, односно мртов јазик, авторот е одговорен 

за подготовка на превод на македонски јазик. Финансиските трошоци за превод се 

на товар на авторот. 

Член 11 

Сите публикувани ракописи од Државниот архив се сопственост на 

Државниот архив. Секое друго размножување, дистрибуција и продажба повлекува 

законска одговорност. 

Државниот архив има право на повторно објавување на делото по неговото 

исцрпување, односно доколку се продадени повеќе од 90 % од тиражот. 

Прашањата кои произлегуваат од авторските права и од сродните права ќе 

бидат предмет на регулација со авторскиот договор меѓу Државниот архив од една 

страна и авторот на публикацијата од друга страна. 

Член 12 

Ракописите подлежат на рецензија од два рецензенти. 

Комисијата ги предлага рецензентите за секоја публикација. 

Рецензентот треба да биде доктор на науки во соодветната област. 

Државниот архив поднесува писмено барање за рецензија до рецензентите. | 

Доколку некој од рецензентите одбие да ја рецензира публикацијата, не ја 

достави рецензијата во определениот рок во писменото барање, или писмено се 

откаже од рецензирањето на веќе предадениот материјал, тогаш Комисијата ќе 

предложи друг рецензент.



E. 
Република Северна Македонија 

Државен архив на Република Северна Македонија 

Член 13 

Рецензентот ја доставува рецензијата до Одделението за публикување 

архивски материјал во Државниот архив во писмена форма, потпишана и заверена | 

преку архивата на Државниот архив. 
| 

Рецензијата според Образецот содржи: 

- наслов на делото; 

| - имена авторот (редакторот); 

- предметот на кој се однесува делото; 

- општи податоци (број на страници и сл.); 

- описна публикацијата; 

- оцена на публикацијата (позитивна или негативна); 

- изворност; 

- заклучок, и 

- предлог за корекции. 

Доколку рецензентите дадат предлози за корекции, авторот е должен да 

постапи според нив. 

Публикацијата се објавува само доколку рецензентите дадат позитивна 

рецензија. Доколку едната рецензија е негативна, а другата позитивна, за 

публикување на предложеното издание одлучува Комисијата со мнозинство 

гласови. 

Член 14 

Доколку публикацијата е зборник на документи, таа треба да содржи регести 

на документите, чија изработка е обврска на авторот/редакторот. 

| 

|
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Член 15 

Изработката на поглавјата Користени извори и литература, Библиографија и 

Регистри (именски, географски, топонимски, предметен и др.), (доколку ги има), е 

обврска на авторот, односно редакторот. 

Член 16 

Изборот и обезбедувањето фотографии, факсимили и друг илустративен 

материјал е обврска на авторот на публикацијата. 

УМ ПОДГОТОВКА НА ПУБЛИКАЦИЈАТА ВО ДРЖАВНИОТ АРХИВ | 

Член 17 

По добивањето позитивна рецензија за публикацијата се потпишува 

авторски договор меѓу Државниот архив и авторот/авторите и публикацијата се 

подготвува во Државниот архив според следниот редослед: 

-  лектура, која треба да ја изработи лиценциран лектор; 

- компјутерска обработка, прелом и дизајнирање; 

- уредување на публикацијата, и 

- ликовно-графичко уредување на корицата на публикацијата, кое пред 

печатењето треба да го одобри издавачот, односно издавачите. 

М1 ФИНАНСИРАЊЕ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ 

Член 18 

Издавачката дејност на Државниот архив се финансира од: 

- буџетски средства и 

- други извори (донации).
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Vil АВТОРСКИ ХОНОРАРИ И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ 

| Член 19 

| Износот на висината на авторските хонорари се определува со Правилник за 

надоместоците во издавачката дејност во Државниот архив. 

Државниот архив е должен да му плати авторски хонорар на 

авторот/редакторот по отпечатување на неговото дело. 

По исклучок, во економска криза и доколку во тековната фискална година 

Државниот архив нема обезбедено доволно финансиски средства за исплата на 

авторскиот хонорар и печатење, исплатата и печатењето ќе бидат во наредната 

фискална година. 

МП ПЕЧАТЕЊЕ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ 

Член 20 

Печатницата во која ќе се печати публикацијата во тираж не поголем од 250 

примероци се определува во согласност со Законот за јавни набавки и која 

гарантира за квалитетно печатење и навремено извршување на обврските. 

Член 21 

Печатеното издание треба да содржи: 

- називи лого на издавачот; 

- одговорно лице за издавачот (директорот на Државниот архив); 

- имена авторот/авторите, односно редакторот/редакторите; 

- имиња на другите автори (за избор, предговор, поговор, коментар, статија); 

- имена рецензентите;
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- име на уредникот, назначен од директорот на Државниот архив; 

- имиња на другите автори соработници (за превод, лектура, компјутерска 

обработка и реализација на корицата); 

- реден број на изданието (прво или повторено); 

- називи седиште на печатницата; 

- место и година на издавање; 

- носител на авторското право; 

- забелешка за забрането препечатување и копирање; 

- СІР-запис од НУБ „Св. Климент Охридски“ и 

- тираж на изданието. 

Печатењето на публикацијата се одобрува по преглед и одобрување на 

финално технички уредената верзија од страна на авторот и уредникот на 

публикацијата. 

ІХ ПРОМОЦИЈА НА ИЗДАНИЈАТА 

Член 22 

Државниот архив има право да организира промоции на своите изданија и да | 

дели извесен број од нив во промотивни цели. Промоциите можат да се | 

организираат заеднички со други сродни институции. 

Промоциите може да се организираат на годишно ниво за сите изданија на 

Државниот архив од тековната година. 

Член 23 

Изданијата на Државниот архив можат да се подаруваат на сродни 

институции во земјата и во странство, односно да се разменуваат со тие институции.
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Член 24 

На авторот (редакторот) му следуваат 10 бесплатни примероци од 

публикацијата. Доколку се работи за двајца или повеќе автори (редактори), им | 
| 

следуваат по десет бесплатни примероци од публикацијата. | 

На рецензентите, лекторот, уредникот и графичкиот дизајнер им следува | 

еден бесплатен примерок од публикацијата. 
| 
| 

Х ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ | 
| 

| 
Член 25 | 

Со денот на влегување во сила на овој Правилник, престанува да важи | 

Правилникот за публикување во Државниот архив на Република Северна | 

Македонија бр. 01-1925/1 од 15.7.2017 година. | 

Член 26 | 
Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото потпишување. | 
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