
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Дигитална логика 
2. Код 2FI100612 
3. Студиска програма Компјутерско инженерство и технологии 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 
Катедра за Компјутерско инженерство и 
комуникациски технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв степен 
6. Академска година / семестар Прва /  втори 7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Доц. Д-р Игор Стојановиќ 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање со основните поими од прекинувачката алгебра и логичките кола кои 
се составен дел од компјутерските системи. 

11. Содржина на предметната програма:  
Бројни системи и конверзии од еден во друг броен систем. Бинарен броен систем. 
Бинарна аритметика и комплемент аритметика. Претставување негативни броеви 
и формати за реални броеви. 
Бинарни кодови. Кодови за откривање и поправка на грешки: Хамингови кодови и 
кодови со парност. 
Аксиоми и теореми на Булова алгебра. Реализација на прекинувачки функции со 
логички порти. Електронски компоненти за логички порти. 
Минимизација на прекинувачки функции со метод на Карноови мапи и Квин-
Мекласки. 
Комбинациони кола за собирање, одземање со единечен и двоен комплемент, 
поместување и споредување. 
Комбинациони кола: мултиплексери, демултиплексери, кодери и декодери. 
Имплементација на прекинувачки функции со ROM и програмабилни логички уреди 
PLA и PAL. 
Флип-флопови. Анализа и синтеза на секвенцијални кола. Секвенцијални кола: 
регистри и бројачи. 

12. Методи на учење:Предавања, лабараториски вежби, нумерички вежби, 
електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1) 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1
. 

Предавања- теоретска 
настава  
(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

30 часа 

15.2
. 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 
(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часа 
16.2 Самостојни задачи 30 часа 

16.3 Домашно учење 60 часа 



17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
60% успех од сите предиспитни активности 
т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, 
семинарската, редовноста на предавања и 
вежби 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски и Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Самоевалуација 

 

22. 
     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цвета 
Мартиновска 

Дигитална логика УГД 2011 

2. М. Морис Мано и 
Мајкл Д. Цилети 

Дигитален дизајн преводи од 
Влада на 
РМ 

2010 

3. Јан М. Рабеј, 
Ананта 
Чандракасан, 
Боривое Николиќ 

Дигитални 
интегрирани кола 
- од аспект на 
дизајнирањето 

преводи од 
Влада на 
РМ 

2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Borivoj Lazic Projektovanje 
digitalnih racunara 

Nauka – 
Beograd 

1997 

2. Borivoj Lazic I 
Zoran Urosevic 

Zbirka resenih 
zadataka is 
logickog 
projektovanja 
digitalnih sistema 

Nauka – 
Beograd 

1995 

3. Norman Balabanian 
and Bradley 
Carlson 

Digital Logic 
Design Principles 

John Wiley & 
Sons 

2001 


