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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Теорија на  графови 

2. Код 2FI134712 

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 Втора / трети 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Доц. Д-р Наташа Стојковиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметот има задача студентите да се запознаат со основните поими од теоријата на 

графови,  и да ги проучат алгоритмите за графови. Исто така студентите се запознаат и со 

основните поими од проточните мрежи.   

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед и дефинирање основните поими од теоријата на графови.  Основни алгоритми 

за графови :пребарување во широчина, пребарување во длабочина, тополошко 

сортирање, строго поврзани компоненти. Минимално стебло претставник на граф: 

алгоритми на Prim и  Kruskal. Најкратки патишта во двотерминални графови: 

Аллгоритам на Bellman – Ford,  наоѓање на најкратки патишта во двотерминални 

насочени ациклични графови, алгортиам на Dijkstra Најратки патшта во повеќе 

терминални графови: алгоритам на Floyd- Warshall. Алгоритам на Jonson за ретки 

графови. Минимален проток: Проточни мрежи,  методот на Fod-Fulkerson. 

Бипартитивно совпаѓање. 

12. Методи на учење:  

Предавања, теоретски и практични вежби, консултации; изработка на самостојна 

семинарска работа / проект; домашно учење; подготвителна настава за испити и 

колоквиуми; 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, 

тимска работа.  

(15 недели x 2 часа = 30 часа) 

 

30 часа 

16. 16.1. Проектни задачи  30 часа 



Други форми на 

активности 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 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) 

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. минимум 

42 бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, 

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. Кормен, 

Лисерсон, Ривест 

и 

Штеин; 

Вовед во алгоритми – 

второ издание 

   

Преводи на влада 

на РМ 

 

2. J.Erickson Algorithms University of  
Illiois at Urbana-
Champaign 

2009 

3. R. Sedgewick 

K. Wayne 

Algorithms -4th Edition 

 
Addison Wesley 2011 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

     

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Robert+Sedgewick&search-alias=books&text=Robert+Sedgewick&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kevin+Wayne&search-alias=books&text=Kevin+Wayne&sort=relevancerank

