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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Мрежни протоколи 

2. Код 2FI131312 

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 

6. Академска година / 

семестар 
Трета / шести 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Доц. д-р Душан Биков 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Компјутерски мрежи 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на овој курс е да се покријат стандардните мрежни сервиси кои се нудат во 

компјутерските мрежи, како и конфигурацијата и менаџирањето на рутери и 

свичеви. Студентите ќе бидат способни да ги конфигурираат и менаџираат 

стандардни мрежни сервиси. 
11. Содржина на предметната програма:  

Инсталирање, конфигурирање и менаџирање на рутер и свич 

Виртуелни локални мрежи (VLANs) 

Виртуелизација 

Инсталирање, конфигурирање и менаџирање на DHCP сервер 

Инсталирање, конфигурирање и менаџирање на DNS сервер 

Инсталирање, конфигурирање и менаџирање на Apache веб сервер 

Инсталирање, конфигурирање и менаџирање на FTP сервер 

Протоколи за електронска пошта (SMTP, POP, IMAP) 

Active Directory и LDAP 

Сервери за бази на податоци и мрежни датотечни системи (SAMBA, NFS) 

Виртуелни приватни мрежи (VPN) 

Управување со мрежи со SNMP 
12. Методи на учење:  

Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, 

семинарска работа, тимска работа, проект, консултации. 
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.  

(15 недели x 2 часа = 30 

часа) 
 

30 часа 



15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели x 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 - задачи 60 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 40 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

40 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. William Stallings 

Data and Computer 

Communications, 8th 

Edition - има превод на 

макед. јазик (9 th  издание) 

Prentice Hall 
2007 

(2010) 

2. 
Tom Adelstein, Bill 

Lubanovic 

Linux System 

Administration 

O'Reilly Media 2007 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

 Brian Desmond, Joe 

Richards, Robbie 

Allen and Alistair G. 

Lowe-Norris 

Active Directory: 

Designing, Deploying, and 

Running Active Directory 

O'Reilly Media 2008 



  Интернет туторијали за 

инсталирање и 

конфигурирање на 

различни сервери 

  

     

 


