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АВТОРСКИ ПРАВА – задачи  

Група 1-4 

Задача 1 

Наведете користена литература (извори) според дадените правила 

Податоци за книга: 

Година на издавање: 2005 

Автор: Јанко Николовски 

Издавач: Книгоиздателство МИ-АН 

Наслов: Европски медиумски стандарди 

 

Задача 2 

Наведете користена литература (извори) според дадените правила  

Податоци за електронски извор:  

Пристап до документот: датум на извршување на задачата  

Наслов на книгата: Краток водич за млади за медиумска писменост   

Датум на објава: јануари 2018  

Автор: Младински културен центар – Битола  

URL адреса: https://medium.edu.mk/attach/broshura_mediumska_pismenost-small.pdf  

 

Зададените примери треба да се направат според наведените правила за наведување 

на користена литература (извори).  

Наведување на користена литература за книга на еден автор: 

Презиме, Име на авторот. Наслов: поднаслов. Место на издавање: Издавач, година на 

издавање. 

Наведување на електронски извори  

Презиме, Име на авторот (доколку постои). Наслов: поднаслов, датум/година на 

креирањето на документот (доколку потои). Целосна URL адреса (датум на пристап до 

документот) 
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Задача 3  

Еден од учениците да се регистрира на страницата за бесплатно користење на музика во 

филмови/видеа https://freeplaymusic.com. Потоа на компјутер да преземе една песна и 

податоците за песната и авторот да се наведат за шпица во филм/видео на следен начин:  

Песна: Наслов на песна 

Автор на песна: Име на авторот  

Преземено од Freeplaymusic.com 

 

Насоки за преземање на песна од Freeplaymusic.com  

https://freeplaymusic.com  

1. Пријавете се на страницата – SIGN UP 

2. Одберете песна (може да пребарувате по расположение, жарнови ...)  

3. Потоа кликнете на кошничката покрај избраната песна 

4. Името на авторот (композитор) е видливо со клик на името на песната во 

десниот агол под натписот YOUR  CART) 

5. кликнете на  ADD SONG TO CART и потоа кликнете на  CHECK OUT 

6. одберете лиценца EDUCATION – кликнете на DETAIL  и одберете IN 

CLASROM USE (на овој начин песната ќе биде во склад со бесплатна 

лиценца) – истото ова, избор на лиценца потребно е да се направи и за 

насловот на одбраната песна и тогаш потврдете со кликање на APPLAY TO 

CART   

7. кликнете на квадратчето CLICK HERE TO AGREE TO OUR TERMS & LICENSE 

AGREEMENT  односно дадете согласност за користење на правилата 

8. кликнете на  CHECK IT OUT   

9. потоа ќе ви се појави можноста за DOWNLOAD ALL 


