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

1. Наслов на наставниот предмет Напредни алгоритми 

2. Код 2FI131412 

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 степен 

6. Академска година / семестар Трета/ V 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Наташа Стојковиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Положен испит по Структури на податоци и 

алгоритми 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Се изучуваат анализа и дизајн на алгоритми за работа низи, множества и графови, 

геометриски алгоритми, алгебарски алгоритми и NP-комплетност. Се оспособуваат 

да ги имплементираат алгоритмите во Java. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во временска и просторна сложеност на алгоритми. Анализа на алгоритми. 

Асимптотски ознаки О, Ω и Θ. Диференцни равенки. Структури на податоци: стебла, 

хип, бинарно пребарувачко стебло, хеш табели. Конструкција на алгоритми со 

докажување со математичка индукција. Наоѓање биекции, декомпозиција. 

Алгоритми за работа со низи и множества: сортирање, ранговски статистики, 

компресија на податоци.  

Алгоритми за работа со низи и множества: сортирање, ранговски статистики, 

компресија на податоци. Графовски алгоритми: тополошко сортирање, најкратки 

патишта, транспортни мрежи. Геометриски алгоритми: конструкција на 

многуаголник, конвексна обвивка, најблизок пар точки. Алгебарски алгоритми: 

степенување, множење полиноми, множење матрици, брза Фуриева 

трансформација. Примена во криптографија: случајна шифра, DES, RSA. Редукции: 

редукции при линеарно програмирање, редукции при наоѓање долни граници. NP-

комплетност: редукции на полиномијална временска сложеност, недетерминизам и 

теорема на Кук. Паралелни алгоритми: модели, алгоритми за компјутери со 

заедничка меморија и за мрежи на компјутери. Алгоритмите се имплементираат во 

Java. 

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, 

електронско учење, семинарска работа, тимска работа, проект, 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), 

30 часа 

 



семинари, теренска и 

тимска работа 

(15 недели х 2 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. Kритериуми 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% од бодовите на предиспитните 

активности:  42 бодови од два колоквиуми, 

семинарска работа, редовност на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски/ англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

самоеваулација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Robert Lafore Data structures and 

algorithms in Java 

Sams Publishing 

(превoди од Влада 

на РМ) 

2003 

2. Michael Goodrich and 

Roberto Tamassia 
Data Structures and 

Algorithms in Java 

John Wiley 2010 

3. Thomas Cormen, 

Charles Leiserson, 

Ronald Rivest, 

Clifford Stein 

Introduction to 

Algorithms, 3 ed. 

MIT Press, USA 

(превoди од Влада 

на РМ) 

2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

http://www.ics.uci.edu/~goodrich/
http://www.cs.brown.edu/~rt/


 

1. Миодраг Живковић Алгоритми Математички 

факултет, Београд 

2000 

2. Niklaus Wirth Algorithms and Data 

Structures 

Prentice Hall 1985 

3. Robert Sedgewick Algorithms Addison-Wesley 1983 


