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

1. Наслов на предметот Компјутерски електронски елементи 

2. Код 2FI130612 

3. Студиска програма Компјутерско инженерство и технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус на студии 

6. 
Академска година / семестар прва/I 7. 

Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Вонреден професор д-р Зоран Утковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите да добијат основни теоретски знаења од одбрани поглавја од електронските 

елементи за да можат да ги совладуваат специјализираните области од компјутерските и 

комуникациските системи. 

11. Содржина на предметната програма:  

Електрони во цврсто тело. Полупроводници. Полупроводничка диода. Диодата како 

елемент на електрично коло. Биполарен транзистор. Режими на работа на транзистор. 

Статички карактеристики на транзистор. Основни споеви кај биполарните транзистори. 

Режим на мали сигнали кај транзистор. Режим на големи сигнали кај транзистор. 

Транзистор со ефект на поле. Засилувачи, основни параметри и динамички 

карактеристики.Засилувачи со повратна врска.Операционен засилувач. Инвертирачки и 

неинвертирачки засилувач. Диференцијален засилувач. Собирач. Интегратор. 

Компаратор. Засилувач на моќност. Ограничувачи. Насочувачи. Полубранов насочувач. 

Целобранов насочувач. Насочувачи со капацитивен филтер. Осцилатори. РЦ осцилатор. 

ЛЦ осцилатор. Кварцни осцилатори. Импулсни сигнали и дигитална електроника. Логички 

променливи и основни операции над логичките променливи. Основни логички кола. И-

коло, ИЛИ-коло, НЕ-коло. Декодер. Мултиплексер. Кодер. Аритметички кола. 

Програмибилни логички кола. Основни мемориски кола. Секвенцијални кола. Мемории. 

А/Д  и Д/А Конвертори. Микропроцесори и микрокомпјутери. 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часови 

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60 = 180 часови (2+2+1) 

15. Форми на наставните активности 
15.1 

Предавања – теоретска 

настава 

30 часови 



(15 недели x 2 часа = 30 

часа) 

15.2 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

(15 недели x 2 часа = 30 
часа) 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови (испити) 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, редовност 

на предавањата и вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација 

22. 

Литература 

 Задолжителна Литература 

22.1. 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојан Рендевски 

Скрипта по 

електроника I и II 

дел 

УГД Штип 2008 



 2 

Чарлс К. 

Александер и 

Метју Н.О. Садику 

Основи на 

електрични кола 

преводи од Влада 

на РМ 
 

22.2. 

Дополнителна Литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Методија 

Камиловски 
Електроника ЕТФ Скопје 2002 

  2 Џери Витакел Микроелетроника 
преводи од Влада 

на РМ 
 

 


