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

1. Наслов на наставниот предмет Комбинаторика 

2. Код 2FI140712 

3. Студиска програма Математика - наставна 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за математика и статистика 

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

6. Академска година / семестар Втора/ трет 7. Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8. Наставник Доц. Д-р Наташа Стојковиќ 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Запишан трет семестар на студии на студиската 
програма математика 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се запознаат со основните структури и методи од комбинаторната и 
дискретната математика. 

11. Содржина на предметната програма:  
Множества и операции со множества.Теорема за последователно пребројување. Дрво 
дијаграми.Биномни и полиномни броеви, биномна и полиномна формула. Факториели. 
Генерирање на случајни пермутации. Фиксни точки. Пермутации без повторување. 
Пермутации со повторување. Стирлингова апроксимација. Броеви на Фибоначи и 
нивна примена.Каталанови броеви. Варијации без повторување. Варијации со 
повторување. Комбинации без повторување. Комбинации со повторување. Формула за 
вклучување и исклучување.  Основни поими од теоријата на графови. 

12. Методи на учење:Предавања, вежби, изработка на семинарски труд, практична 
настава 

13. Вкупен расположив фонд на време  4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+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), семинари, 
тимска работа 
(15 недели х 1 часа = 15 
часа) 

15 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  15 часа 

16.2 Самостојни задачи 15часа 



16.3 Домашно учење 45часа 

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 Освоени 42 бодови од парцијални 
испити, изработена семинарска 
работа и редовност на предавања 
и аудиториски вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација, периодични 
тестови 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна Литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. E. Kovač-Striko 

N.Kapetanović 

B.Ivanković 

Vjerojatnost i statistika   2005 

2. D. Veljan Kombinatorna i 
diskretna matematika 

Algoritam, 
Zagreb 

2001 

3. Dragos M. Cvetkovic Kombinatorika i grafovi CET 
Computer 
Equipment 
and Trade, 
Beograd 

2006 

22.2. 

Дополнителна Литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

http://www.interliber.com/searchresults.asp?SID=INTERLIBER%5e39863834-2012-5-1-14-31&Publisher=CET%20Computer%20Equipment%20and%20Trade&ml=b
http://www.interliber.com/searchresults.asp?SID=INTERLIBER%5e39863834-2012-5-1-14-31&Publisher=CET%20Computer%20Equipment%20and%20Trade&ml=b
http://www.interliber.com/searchresults.asp?SID=INTERLIBER%5e39863834-2012-5-1-14-31&Publisher=CET%20Computer%20Equipment%20and%20Trade&ml=b
http://www.interliber.com/searchresults.asp?SID=INTERLIBER%5e39863834-2012-5-1-14-31&Publisher=CET%20Computer%20Equipment%20and%20Trade&ml=b


1. Р. М. Дадли Реална анализа и 
веројатност 

  

2.     

3.     

 

 


