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

1. Наслов на наставниот предмет Објектно ориентирано програмирање 

2. Код 2FI100512 

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 Прва/ II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Цвета Мартиновска Банде 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Положен испит по Основи на програмирање 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите стекнуваат знаења за концептите на објектно-ориентираното 

програмирање и се оспособуваат за пишување програми во C++. 

11. Содржина на предметната програма:  

Структури, унии, полиња од битови, референци, покажувачи. Полиња, низи од 

знаци, простори на имиња. Дефинирање на класи, креирање на објекти, 

имплементација на методи. Преоптоварување на функции. Класи, конструктори, 

деструктори и конструктори на копија. Редослед на извршување на конструктори. 

Полиња од објекти, константни членови на класи, покажувачи на класи. Функции 

пријатели и преоптоварување на оператори. Вгнездување на објекти. 

Преоптоварување на оператори при динамичка алокација на меморија. Јавно, 

заштитено и приватно наследување на класи. Правила за пристап до елементи на 

класи. Полиморфизам и виртуелни функции. Разлика меѓу преоптоварување и 

препокривање. Чисти виртуелни функции, aпстрактни класи. Статички податочни 

членови и функции. Шаблони, исклучоци и механизам за управување со исклучоци. 

Идентификација на тип при извршување на програмата. Оператори за конверзија. 

Влезни и излезни стримови, работа со датотеки.  

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски 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 x 2 часа = 
30 часа) 

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, теренска и 

тимска работа 
(15 недели x 2 часа = 
30 часа) 

30 часа 

 

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 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. Bruce Eckel Thinking  in C++ Prentice Hall 2000 

2. Paul Deitel and 

Harvey Deitel 

C++ How to Program  Pearson Int. 

(превoди од 

Влада на РМ) 

2010 

3. Herbert Schildt C++: The Complete 

Reference 

McGraw Hill 2002 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Stanley Lippman C++ Primer Addison Wesley 2005 

2. Nicolai Josuttis The C++ Standard 

Library: A Tutorial and 

Reference 

Addison Wesley 1999 

3. Ulla Kirch-Prinz and 

Peter Prinz 

A Complete Guide to 

Programming in C++ 

Jones and 

Bartlett 

Publishers 

2002 


