
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО  

ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ, 

 НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИКА, УГД – ШТИП,  

РЕЖИМ НА СТУДИРАЊЕ 1 ГОДИНА (60 ЕКТС) 

 

Студентот кој ќе заврши втор циклус на студии, две годишни студии, студиска програма 

Информациски системи и технологии, се стекнува со следното звање: 

 

На македонски јазик:  Магистер по информатика – Информациски системи и технологии 

 

На англиски јазик:  Master of Computer Science – Information Systems and Technologies 

 
 

Ред         

бр. 

Код  

на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 

часови 

1. 2FI205612 
Методологија и организација на 

научно истражувачка работа 
6 2+2+1 180 

2. 2FI202812 Анализа, моделирање и дизајн на ИС 6 2+2+1 180 

3. 2FI202212                Бизнис процеси и модели  6 2+2+1 180 

4. 
 Изборен факултетски предмет од листа 

бр.1-1 
4 2+1+1 120 

5. 
 Изборен факултетски предмет од листа 

бр.1-2 
4 2+1+1 120 

6.  
Изборен факултетски предмет од листа 

бр.1-3 
4 2+1+1 120 

Вкупно ECTS 30  900 

 

Листа бр.1-1 на изборни факултетски предмети (се избира еден предмет) 
 

Ред         

бр. 

Код 

на 

предмет 

Предмети ECTS 

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 

часови 

1. 2FI210412 Веб технологии 4 2+1+1 120 

2. 2FI202412 ИТ инфраструктура 4 2+1+1 120 

3. 2FI208012 
Наука за податоците и аналитика на 

големите податоци 
4 2+1+1 120 

 

Листа бр.1-2 на изборни факултетски предмети (се избира еден предмет)  
 

Ред         

бр. 

Код  

на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно  

часови 

1. 2FI200812 Дигитални библиотеки и репозиториуми 4 2+1+1 120 

2. 2FI210612 Бизнис Податочни комуникации и мрежи 4 2+1+1 120 

3. 2FI201812 Мултимедијални технологии 4 2+1+1 120 

 

Листа бр.1-3 на изборни факултетски предмети (се избира еден предмет) 
 

Ред         

бр. 

 

Код  
на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 

часови 

1. 2FI200612 Напредни интеракциски технологии  4 2+1+1 120 



2. 2FI211012 Менаџмент информацииски системи 4 2+1+1 120 

3. 2FI210812 Проектирање и интеграција на ИС  4 2+1+1 120 

4. 2FI210012 
Податочно рударање и податочни  

скаладишта 
4 2+1+1 120 

 

Предметна програма, прва година,  втор семестар  

Ред         

бр. 

Код  

на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 

часови 

1. 2FI210812 Безбедност на информациски системи 6 2+2+1 180 

2. 2FI210712 Управување со проекти и со промени 6 2+2+1 180 

3.  
Изборен универзитетски предмет од 

листа бр.2 
6 2+2+1 180 

4.  Магистерски труд 12  360 

Вкупно ECTS 30  900 

 

Листа бр.2 на изборни универзитетски предмети (се избира еден предмет) 

Код 

Листа на Универзитетски изборни предмети  

 

П Р Е Д М Е Т Кредити Часови Вкупно 

UGD200117 Англиски јазик со комуникациски вештини 6 0+0+6 180 

UGD200217 Германски јазик со комуникациски вештини 6 0+0+6 180 

UGD200317 Македонски јазик во јавната комуникација 6 0+0+6 180 

UGD200417 Воспитно образовни системи 6 0+0+6 180 

UGD200517 Административни акти 6 0+0+6 180 

UGD200617 Компјутерски криминалитет 6 0+0+6 180 

UGD200717 Управување со проекти 6 0+0+6 180 

UGD200817 Иновации во банкарското работење 6 0+0+6 180 

UGD200917 Финансии и банкарство 6 0+0+6 180 

UGD201017 Менаџмент на човечки ресурси 6 0+0+6 180 

UGD201117 Современа светска музика 6 0+0+6 180 

UGD201217 Музика на светот 6 0+0+6 180 

UGD201317 Филмологија 6 0+0+6 180 

UGD201417 Менаџмент во културата 6 0+0+6 180 

UGD201517 Историја на пејзажната уметност 6 0+0+6 180 

UGD201617 Основи на сликање 6 0+0+6 180 

UGD201717 Историја и теорија на дизајн 6 0+0+6 180 

UGD201817 Дизајн и анализа на експерименти 6 0+0+6 180 

UGD201917 Природни ресурси 6 0+0+6 180 

UGD202017 Индустриско инженерство 6 0+0+6 180 

UGD202117 Органско производство 6 0+0+6 180 

UGD202217 Агроекологија 6 0+0+6 180 

UGD202317 Нови производни технологии 6 0+0+6 180 

UGD202417 CAD - CAM 6 0+0+6 180 

UGD202517 Веб технологии за поддршка на бизнисот 6 0+0+6 180 

UGD202617 Применета анализа на податоци 6 0+0+6 180 

UGD202717 Применета електротехника 6 0+0+6 180 

UGD202817 Одбрани поглавја од обновливи извори 6 0+0+6 180 

 

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



 

1. Наслов на наставниот предмет Методологија и организација на научно-

истражувачка работа 

2. Код 2FI205612 

3. Студиска програма Информациски системи и технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор степен 

6. Академска година / семестар Прва / I семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

 

8. Наставник Проф. Владо Гичев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнува вештини за избор на правилна методологија за решавање на одреден 

инженерски проблем. Правилно ги организира постапките при решавање на 

проблемот од почеток до крај.  

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед и историја на научно-истражувачките методи; Променливи, грешки и 

статистички поими; Индукција и препознавање на шаблони; Дедукција и логика; 

Експериментални техники; Организација и дизајн на експеримент, изведување на 

експеримент, интерпретација на резултати, публикација; Математички модели; 

Евалуација на резултатите, потврда или отфрлање на хипотезите; Разбирање на 

вистинската природа на феноменот; Научникот и неговиот свет, научна етика. 

12. Методи на учење: Предавања, семинарска 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 х 3 часа = 45 

часа)  

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа (15 недели 

х 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 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 20 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

70 бодови 

17.3. Активност и учество 10 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% 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/ Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоеваулација 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Анализа, моделирање и дизајн на 

информациски системи 

2. Код 2FI202812 

3. Студиска програма Информациски системи и технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор степен 

6. Академска година / семестар Прва / I семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

 

8. Наставник Проф. Зоран Здравев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Цел на курсот е студентите да се запознаат со компонентите на современите 
информациски системи и нивното функционирање. 

11. Содржина на предметната програма:  
- Методологии за развој на системите вклучувајќи животен циклус и модели за 
повторен дизајн; развојни фази вклучувајќи системска селекција и планирање, 
анализа, логички дизајн, физички дизајн, имплементација и работење, 
одржување 
- Техники за определување на барања, собирање, како и организација; joint 
application design (JAD) и други пристапи 
- Тим организација и комуникација; интервјуирање, презентација, дизајн и 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. R.D. Jarrard   “SCIENTIFIC METHODS” 

       an online book 

© Richard D. Jarrard 2001 

Dept. of Geology and 

Geophysics, University of 

Utah, 

jarrard@mines.utah.edu 

2001 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. G. Rugg and M. Petre "A gentle guide to 

research methods" 

Mc Graw Hill 

Open Univ. Press 
2007 

`     



испорака; и лидерство 
- Проценка на изводливост на проект и анализа на ризикот 
- Дизајн на прегледи и структурирани вежби 
- Системи за развој на животниот циклус; објектно – ориентирана анализа и 
дизајн; Rapid Application Development (RAD); eXtremeпрограмирање 
- Основни UML дијаграми; принципи врз основа на кои широко се користат 
објектно – ориентирани процес модели 
- Организација на податоци и дизајн; концептуално моделирање на податоци; 
логичко моделирање на податоци со користење на релациони технологии; 
дефиниција на база на податоци и манипулација со користење на SQL 
- Дизајн на интеракција човек - компјутер 
- Софтверски и системски метрики за квалитет 
- Категории на апликација 
- Стекнување и евалуација на софтверски пакет, отворен код, кој раководи со 
надворешните односи и набавки 

12. Методи на учење: Предавања, семинарска 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 х 3 часа = 45 

часа)  

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа (15 недели 

х 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 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 20 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

70 бодови 

17.3. Активност и учество 10 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% 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 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоеваулација 

22. 

      

Литература 

22.1. Задолжителна литература 



 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Веб технологии 

2. Код 2FI210412 

3. Студиска програма Информациски системи и технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор степен 

6. Академска година / семестар Прва / I семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

 

8. Наставник Проф. Зоран Здравев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Со совладување на предметот студентите ќе се запознаат со начинот на 
функционирање и користење на модерните веб технологии и подетално ќе 
совладаат една до две технологии, во зависност од нивната студиска и 
работна насоченост. 

11. Содржина на предметната програма:  
- Интернет, веб прегледувачи, веб 2.0 
- Вовед во XHTML, CSS, JavaScript, DOМ 
- XML, PCC 
- Ajax 
- Microsoft Sulverlight 
- Web Сервери, IIS, Apache 
- Бази на податоци, SQL, MySQL, ADO.NET 2.0, Java DB 
- PHP, Ruby on Rails, Python, Java 
- ASP.NET 2.0 и ASP.NET Ajax 
- Java Server Faces 
- Веб Сервиси 

12. Методи на учење: Предавања, семинарска работа, консултации. 

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

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+15+15 = 120 часа (2+1+1) 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Дејвид 
Елвисон и 
Гај 

Развој на 
информациски 
системи, 
методологии, техники 
и алатки 

Ад вербум, 
Скопје 

2010 

  2 A. 
Gunasekara
n 

Modeling and Analysis 
of Enterprise 
Information Systems 

Idea Group 
Inc (IGI) 

2007 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лаудон & Лаудон Менаџмент 
информациони 
системи 

Аламина, 
Скопје 

2009 

2. Richard T. Watson Information Systems GeorgiaUniv 
ersity, USA 

2007 



15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 3 часа = 45 

часа)  

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа (15 недели 

х 2 часа = 30 часа)  

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 15 часа 

16.3. Домашно учење 15 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 20 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

70 бодови 

17.3. Активност и учество 10 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% 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 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоеваулација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Пол Ј. 
Дејтел, 
Харви 
М. Дејтел 

Интернет и веб 
програмирање 

Арс Ламина, 
Скопје 

2010 

  2 Zed A. Shaw Learn Python The Hard 

Way 

http://learnpyt 

honthehardw 

ay.org/ 

2012 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Марти Хол, ЛериБраун Сржта на веб 
програмирањето – 
дел 1 

Арс Ламина, 
Скопје 

2010 

2. Марти Хол, ЛериБраун Сржта на веб Арс Ламина, 2011 



 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Дигитални библиотеки и репозиториуми 

2. Код 2FI200812 

3. Студиска програма Информациски системи и технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор степен 

6. Академска година / семестар Прва / I семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

 

8. Наставник Проф. Зоран Здравев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
По завршувањето на курсот, студентот ќе може да: Опише концептот, оперативни 
принципи и функционалности на дигитални библиотеки и репозиториуми; Планира и 
дизајнира системи на дигитални библиотеки и репозиториуми; Ги идентификува и да 
ги 
користи избраните техники и технологии за да ги дигитализира аналогните 
материјали 
и организира на дигиталните материјали; Дизајнира и развие едноставен дигитална 
библиотечен систем; Ги разбере принципите за реализација и управување со 
дигитална библиотеки и репозиториуми; Врши понатамошни истражувања во оваа 
област 

11. Содржина на предметната програма:  
Дигитални библиотеки и репозиториуми: дефиниција, природата и опсег, видови, 
дизајн и организација, архитектура, интероперабилност, компатибилност, кориснички 
интерфејси, протоколи и стандарди; Технологии за дигитализација: дигитална 
репрезентација и компресија, формати за публикување - аудио и слика, скенирање, 
OCR, уредување и издавање; Дигитални ресурси: дигитални колекции - природа и 
обем, формати за научни комуникација, мултимедија и интернет - поврзани формати; 
Дигитални ресурси: идентификација, пристап, преработка, складирање, испорака и 
употреба; Корисник на дигитална библиотека - проценка на корисник, однесување и 
потреби; Дигитална библиотека - создавање и користење, публикување, предуслови; 
развој на содржини, метаподатоци и опции за пребарување; Дигитално складирање - 
концепт, практики на архивирање; упатства; методи и техники; Дигитална библиотека 
економија - модели, институционални финансирање, маркетинг; Дигитални 
информациони системи, планирање и менаџмент, системи за складирање и испорака 
на дигитални информации; Мета јазици; категории; модели; HTML, XML, описни 
техники; Единица II: Дигитални информативен систем - I.R. Процесот на дигитален 
пристап до информации, испорака и употреба - интернет пребарување, вештини за 
пребарување, технологии за вкрстено пребарување и поврзување; Складирање на 
податоци – податочно рударење; процес, архитектура, алгоритми; Дигитално 
зачувување и конзервација - архивирање - методи и техники; најдобри практики; 
Дигитални информации - интелектуална сопственост прашања; управување со 

програмирањето – 
дел 2 

Скопје 



правата; Практична работа: Развој на дигитална библиотека со модел за собирање 
на 
печатените ресурси и конвертирање во дигитален формат, креирање на дигитални 
ресурси 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење 

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

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+15+15 = 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 2 часа = 30 часа)  

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 15 часа 

16.3. Домашно учење 15 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 20 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

70 бодови 

17.3. Активност и учество 10 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% 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 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоеваулација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ian H. 
Witten, 
David 
Bainbridge, 
David M. 
Nichols 

How to Build a Digital 
Library, Second Edition 

Morgan 
Kaufmann 

2009 

  2 Jia Liu Metadata and Its 
Applications in the 

Libraries 
Unlimited 

2007 



 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Бизнис процеси и модели 

2. Код 2FI202212 

3. Студиска програма Информациски системи и технологии 

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

Факултет за информатика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор степен 

6. Академска година / семестар Прва/ I семестар 7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Доц.Д-р Александар Крстев 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на курсот е студентите да се запознаат со современите процесии модели од 

областа на бизнисот за нивното функционирање. 

11. Содржина на предметната програма: 

Стратешки поглед на процесите; Концепти на организациска ефикасност и 

ефективност; Интегрирање на функционалните области на организацијата: 

финансиски процесите, клиенти и цели на фирмата ориентирани кон производите; 

Процес на иновации; анализа, моделирање и симулација; Автоматизација на бизнис 

процеси; Користење на дијаграми на активности и BPMN (Business Process Modeling 

Notation)за моделирање на бизнис процеси; Алатки за моделирање на бизнис процеси; 

Редизајн на работа; Влијание на автоматизацијата на работни практики; Постигнување 

на безбедност и усогласување на процес; Следење и контрола на процеси; 

Управување со набавка (SCM); Управување со релација на клиенти (CRM); 

Претпријатие за управување со системи (ERP); Процес continuum; од структурирани во 

неструктурирани процеси; Системи за соработка; Познавање на системи за 

управување; Глобално виртуелни пазари. 

12. Методи на учење: Предавања, лабараториски вежби, нумерички вежби, семинарска 
работа, тимска работа, консултации. 

Digital Library: 
Approaches and 
Practices 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. G. G. Chowdhury, 
SudattaChowdhury 

Introduction to Digital 
Libraries 

Facet 
Publishing 

2002 

2. Terry Reese Building Digital 
Libraries: A How-to-
doit 
Manual 

NealSchuma 
nPublishers 

2007 



13. Вкупен расположив фонд на време 6x30=180 ЕКТС 

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 3 часа = 45 

часа)  

30 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа (15 недели х 

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 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 70 бодови 

17.2 Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 
усна) 

20 бодови 

17.3 Активност и учество 10 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% 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 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Самоеваулација 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Madjid Tavana Enterprise Information 
Systems and 
Advancing Business 
Solutions: Emerging 

Models  

IGI Global 2012 

2. Halpin, T.; Krogstie, J.; Enterprise, 
BusinessProcess 

Springer 2009 



 

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

 
1. Наслов на наставниот предмет Управување со проекти и промени 
2. Код 2FI202412 
3. Студиска програма Информациски системи и технологии 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 
Катедра за Информациски технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор степен 
6. Академска година / семестар Прва/ II 7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Проф. Д-р Игор Стојановиќ 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите да се оспособат да развиваат детални проектни планови, распореди и 

буџети. Да прават проценки на потребните ресурси за проектот, алоцирање и 

координирање на ресурси, и интерфејс со управувачкиот тим. Исто така се очекува 

да се развијат вештини за разбирање на процесот на организациски промени, 

идентификување на засегнатите страни, проценување на потенцијалното влијание на 

проектите, како и надминување на разни отпори, политика и други човечки 

прашања. 
11. Содржина на предметната програма:  

Управување со ИКТ проекти: животен циклус на проектот, вештини за управување 

со проект (водење, комуникација, преговарање, делување, и презентирање).  
Планирање на проектот (дефиниција, обемот, распоред, трошоците, квалитетот, 

ресурси, како и ризици). 
Улогата на репозиториумот, библиотека на проектот, како и контрола на верзиите. 
Извештаи за проектот и контроли (дефиниција, обемот, распоред, трошоци, квалитет, 

ресурси, како и ризици)  
Тестирање и планови за тестирања. 

Nurcan, S.; Proper, E.; 

Schmidt, R.; Soffer, P.; 

Ukor, R. (Eds.) 

and 
Information Systems 

Modeling  

3. A. Gunasekaran Modeling and Analysis 

of Enterprise 

Information Systems 

Idea Group 

Inc (IGI) 

2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Дејвид Елвисон и 

Гај Фицџералд 

Развој на 
информациски 
системи,методологии, 
техники и алатки 

Адвербум, 

Скопје 

2010 

2. Лаудон & Лаудон Менаџмент 

информациски 

системи 

Аламина, 

Скопје 

2009 

3.     



Управувањето со промени во организација: улогата на ИТ специјалисти како 

агенти за промени, предвидување на промените и процесот на промени. 
Дијагностицирање и концептуализација на промените. 
Справување со предизвиците на имплементацијата, разбирање и справување со 

отпор. Справувања со прашањата на мотивација, меѓучовечки односи, лидерство во 

процесот на промени; импликации на меѓународни тимови. 
Управување со политика на организацијата. 
Запознавање со двете најупотребувани методологии за управување со проекти: 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) и PRINCE2 (PRojects IN Controlled 

Environments 2). 
12. Методи на учење:Предавања, лабараториски 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 
30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 30 часови 

 

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 30 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 
50 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% успех од сите предиспитни активности 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Самоевалуација 

 

22. 
     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Harold Kerzner Project Management: A 

Systems Approach to 

Planning, Scheduling, 

and Controlling 

J.Wiley&Sons 2009 

2. Esther Cameron,  

Mike Green 
Making Sense of 
Change Management: 
A Complete Guide to 
the Models Tools and 

Kogan Page 2009 



 

 

 

 

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

 
1. Наслов на наставниот предмет Наука за податоците и аналитика на 

големите податоци 
2. Код 2FI208012         
3. Студиска програма Информациски системи и технологии 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор степен 
6. Академска година / семестар Прва година /     

I семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
4 

8. Наставник проф. Д-р Зоран Здравев 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Овој предмет студентите ги воведува во областа на големи податоци и во 
животниот циклус на аналитика на податоците како алатка за решавање на 
деловните предизвици кои се потпора на големите податоци. Со предметот се 
стекнува основата за основните и напредните аналитички методи и вовед во 
технологиите и алатките за аналитика на  големи податоци. 

11. Содржина на предметната програма:  
Дефинирање и преглед на големите податоци, состојба во практика на  
аналитика, улогата на научните податоци, и аналитиката за големи податоци 
во индустријата. 
Објаснување на различните фази на еден типичен животниот циклус на 
аналитиката - откривање, подготовка на податоци, планирање на модели, 
креирање на модели, резултати од комуникација и наоди, и употребливост. 
Основни методи кои се користат од страна на научниците, вклучувајќи и 
селекција на кандидати со користење на Naive Bayesian Classifier, 
категоризација со користење на K-means групирање и здружување на правила, 

Techniques of 
Organizational 
Change 

3. Project 

Management 

Institute 

A Guide to the Project 

Management Body of 

Knowledge: PMBOK 

Guide 

Project 

Management 

Institute 

2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  Robert A Paton, 

James McCalman 
 

Change Management: 
A Guide to Effective 
Implementation 

Sage 

Publications 

Ltd 

2008 

2. Office of 

Government 

Commerce 

Managing Successful 
Projects with 
PRINCE2: 2009 
Edition 

Stationery 

Office Books 
2009 

3.     



предвидливо моделирање со користење на дрва на одлучување, линеарна и 
логичка регресија, анализа на временски серии и анализа на текст. 
Аналитичките алатки за неструктурирани податоци, како што се MapReduce и 
Hadoop екосистемот. Аналитика на базата на податоци со SQL екстензии и 
други напредни SQL техники и MADlib функции за аналитика на базата на 
податоци.  
Примена на методи на визуелизација. 

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, 
електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 

30+30+30+15+15=120 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 3 часа = 45 

часа)  

30 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа (15 

недели х 2 часа = 30 

часа)  

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часа 

16.2 Самостојни задачи 15 часа 

16.3 Домашно учење 15 часа 

17. Начин на оценување 
17.1. Проектна задача 25 бодови 

17.2. Семинарска работа (презентација: писмена и 
усна) 

25 бодови 

17.3. Активност и учество 50 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% успех од редовноста на предавања, 
вежби и друга форма на активност 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

 

22. 
     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jay Liebowitz Big Data and 
Business Analytics 

Auerbach 
Publications 

2013 

2. Thomas A. 
Runkler 

Data Analytics: 
Models and 

Vieweg+Teubn
er Verlag 

2012 



 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Бизнис податочни комуникации 

2. Код  

3. Студиска програма Информациски системи и технологии 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 
Катедра за Информациски технологии 

 
5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор степен 

6. Академска година / семестар Прва/ I семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. Д-р Игор Стојановиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта е студентите да се запознаат со концепти на податочната комуникација, а 

исто така и со рамена на информација во една бизнис околина.. 

11. Содржина на предметната програма:  

Дефинирање на потребите за информациони комуникации во деловното 

опкружување. Начинот на кој различни форми на информации се користат и 

потребата за интерконекција и вмрежување објекти. Природата и улогата на 

дистрибуирани обработка на податоци.  

Преглед на Интернет и на основните протоколи врз кои се темели Интернетот и 

квалитет на сервис (QoS). Конкретни деловни апликации кои бараат информациско 

комуникациски објекти и мрежи. Претставување на клучните апликации, како што 

се електронската пошта и на World Wide Web, и модел на клиент / сервер 

компјутери и интранет. 

Технологии и архитектури за вмрежување на пократко растојанија. Преносни 

медиуми, топологии и протоколи за контрола на пристап кои се од клучна важност 

за локалната мрежа (LAN).  

Кориснички мрежни интерфејси кои се развиени за поддршка на глас, податоци, и 

мултимедија. Традиционалните технологии на како и поновите Асинхрон режим на 

трансфер (АТМ) и безжични Wide Area Networks (WANs). 

12. Методи на учење:Предавања, лабараториски вежби, нумерички вежби, електронско 

учење, семинарска работа, тимска работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+30+30+15+15 = 120 часа (2+1+1) 

Algorithms for 
Intelligent Data 
Analysis 

3. Bing Liu Web Data Mining. 
Exploring 
Hyperlinks, Contents 
and Usage Data 

Springer 2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Thomas Hill, 
Pawel Lewicki 

Statistics, Methods 
and Applications  

StatSoft 2006 

2. Daniel T. Larose Data Mining 
Methods and 
Models -  

Wiley-IEEE 
Press 

2006 

3.     



15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 15 часа 

16.3. Домашно учење 15 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 30 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 
50 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% успех од сите предиспитни активности 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

 

 

 

 

                                        

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

1. Наслов на наставниот предмет Мултимедијални технологии 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. William Stallings Business Data 

Communications  

Prentice Hall 2009 

2. Jerry Fitzgerald,  

Alan Dennis,  

Alexandra 

Durcikova 

Business Data 

Communications 

and networking 

John Wiley & 

Sons 

2012 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

     

     

3.     



2. Код 2FI201812 

3. Студиска програма Информациски системи и технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор степен 

6. Академска година / семестар 2017-2018/ први 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник проф. д-р Александра Милева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да го разберат принципите и технологиите во мултимедијалните системи, 

како и запознавање со начините на процесирање, размена и извлекување на 

мултимедијални податоци. 

11. Содржина на предметната програма:  

Алгоритми и стандарди за компресија на податоци, слики, видео, 3D графика и аудио; 

Модели на бои; 

Форензика и безбедност на мултимедијата –дигитални водени жигови и Digital Rights 

Management, криење на податоци и скриени канали; 

Протоколи за видео транспорт, сигнализација, опис на сесија и презентација; 

Архитектура на интегрирани сервиси  и обезбедување на QoS, QoS во безжични 

мрежи 

12. Методи на учење: Предавања, книги, статии, електронско учење, семинарска работа, 

проект, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 

14. Распределба на расположивото време 24 часови-предавања; 12 часови-вежби;  

84 други форми на активности 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

24 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

теренска и тимска работа 

 12 часови 

 

 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  36 часови 

16.2. Самостојни задачи 12 часови 

16.3. Домашно учење 36 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 30 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

50 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% 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 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоеваулација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет ИТ Инфраструктура 

2. Код 2FI210712 

3. Студиска програма Информациски системи и технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор степен 

6. Академска година / семестар Прва / I 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Доц. Д-р Александар Крстев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. P. Havaldar, G. Medioni Multimedia Systems: 

Algorithms, Standards, and 

Industry Practices 

Course 

Technology 

2009 

2. Ze-Nian Li, Mark S. Drew Fundamentals of multimedia Prentice Hall 2003 

3. C.-T. Li (Editor) Multimedia Forensics and 

Security 

IGI Global 2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Листа на трудови   

2.  IETF RFC меморандуми за 

протоколи кои се 

Интернет стандарди 

  

3.     



Цел на предметната програма е студентите да ги научат можните компоненти и 

технологии при развивање на инфраструктура на информационен систем. 
11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во инфраструктура на информациски систем, еволуција на 

инфраструктурата, компоненти на инфраструктурата, платформи за хардвер и 

софвер, мрежна инфраструктура, виртуелизација и повеќејадредни процесори, 

паралелизација, веб сервиси и сервис ориентирана архитектура, донесување на 

одлуки, менаџмент и управување со информационата инфраструктура. 
12. Методи на учење:Предавања, лабараториски вежби, нумерички вежби, 

електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации 

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

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+15+15 = 120 часа (2+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 3 часа = 45 

часа)  

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа (15 

недели х 2 часа = 30 

часа)  

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 15 часа 

16.3. Домашно учење 15 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 30 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
50 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% успех од сите предиспитни активности 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик/ Англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



 

 

 

 

  

1. Кенет К. Лаудон 

Џејн П. Лаудон 

Менаџмент 
Информациски 
системи 
 

Аламина 2010 

2. Ralph Stair 

George Reynolds  

Principles of 
Information 

Systems  
 

Course 

Technology 

2007 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     



 

   

Прилог 

бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Безбедност на информациски системи 

2. Код 2FI210812 

3. Студиска програма Информациски системи и технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор степен 

6. Академска година / семестар 2016-2017/ втор 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р Александра Милева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се стекнат со комплетна база од безбедност на информациски 

системи соодветна за оние кои сакаат да истражуваат во оваа област 

11. Содржина на предметната програма:  

Безбедносни цели и принципи на дизајн;  

Контрола на пристап, авторизација и автентикација; 

Безбедносни планови и полиси; 

Легалност, закони и етика; 

Формални безбедносни модели; 

Безбедносни стандарди и контроли; 

Управување со ризици;  

Безбедносни метрики и Key Performance Indicators (KPIs); 

Управување со безбедност на информации; 

Елементарна криптографија; 

Безбедносни проблеми во мрежните протоколи; Одбивање на сервиси (DoS и 

DDoS); Безбедносни протоколи;  

Безбедност на бази на податоци; 

Системи за детекција и превенција на упади во мрежи; Огнени ѕидови; 

Веб безбедносен модел; Автентикација и управување со сесија; Веб напади и 

одбрана;  

12. Методи на учење: Предавања, дискусии, лабораториски вежби, електронско 

учење, семинарска 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 

30 часови 

15.2. Вежби, дискусии  30 часови 

 

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 30 бодови 



17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

50 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% 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 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоеваулација 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22. 

      

Литература 

22.1

. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. J. M. Kizza A Guide to Computer 

Network Security 

Springer-

Verlag 

London 

2009 

2. Michael E. 

Whitman,  

Herbert J. 

Mattord  

Management of 

Information Security 

Course 

Technology 

2011 

3. Ross J. Anderson Security Engineering, 

2nd Edition 

Wiley 2008 

22.2

. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Dafydd 

Stuttard, Marcus 

Pinto 

The Web Application 

Hacker's Handbook: 

Finding and Exploiting 

Security Flaws, 2nd 

Edition 

Wiley 2011 

2.     

3.     



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

1. Наслов на наставниот предмет Проектирање и интеграција на информациски 
системи 

2. Код 2FI210912 

3. Студиска програма Информациски системи и технологии 

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

Факултет за информатика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор степен 

6. Академска година / семестар Прва, I семестар 7. Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8. Наставник Вон. Проф. Д-р Зоран Здравев 

доц. д-р Александар Крстев 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Овој курс има за цел да обезбеди вештини и знаења потребни за да може да се преземе 
водечката улога во помагање на организациите да користат компјутерски и 
комуникациски системи за да ги постигнат своите цели. Студентите ќе изучат да 
користат технички, менаџерски и социјални вештини развиени во останатиот дел од 
наставната програма но и да развијат образложени одговори на големите сили и да ја 
обликуваат улогата на ИТ во организации кои се натпреваруваат во глобалната 
економија. 



11. Содржина на предметната програма: 

 Интегриран поглед на фирмата и нејзините односи со добавувачите и клиентите 

и нивните импликации за управување со ИТ и архитектура 

 Основни деловни процеси 

 Улогата на ERP системи за управување со синџирот на снабдување и врските со 
клиентите 

 Економската вредност на информатичката технологија 

 Стратешки усогласување на ИТ 

 Клучни бизнис процеси 

 ИТ организациска структура и управување со алтернативи 

 Потребите за човечки ресурси и методи на управување 

 Методи за да се измери и да се покаже вредноста на ИТ 

 Методи и организација за да се обезбеди усогласеност со регулативите 

 Управување со извори на информации и податоци 

 Оценување и избор меѓу архитектурата и платформа, приоритети и политики 

 Оценување на влијанието на новите технологии 

 Евалуација на улогата на стандардите 

 Евалуација на влијанието на стратегиите 

 Улогата на CEO 

 Идната улога на информатичката технологија во организацијата и општеството. 

12. Методи на учење: Предавања, лабараториски вежби, нумерички вежби, семинарска 
работа, тимска работа, консултации. 

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

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+15+15 = 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 

2 часа = 30 часа)  

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часа 

16.2 Самостојни задачи 15 часа 

16.3 Домашно учење 15 часа 

17. Начин на оценување 



17.1 Тестови 70 бодови 

17.2 Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 
усна) 

20 бодови 

17.3 Активност и учество 10 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% 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 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Самоеваулација 

 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Дејвид Ејвисон 

Гај Фицџералд 

Развој на 
информациски 
системи – 
методологии, 
техники и алатки 
(четврто издание)  

Ад вербум 2010 

2. Кенет К Лаудон 

Џејн П. Лаудон 
Менаџмент 
информациски 
системи – 
управување со 
дигитална компанија 

Ars Lamina 2010 

     

22.2. Дополнителна литература 



Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Karl E. Kurbel  The Making of 
Information Systems: 
Software Engineering 
and Management in a 
Globalized World 
2008th Edition 

Springer; 
2008 edition 

2008 

2. Simha R. Magal  

Јеffrey Word  

Essentials of Business 
Processes and 
Information Systems 
1st Edition 

Wiley; 1st 
edition  

2009 

3.     

 

 

 

                                        

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Податочни складишта и податочно рударење 

2. Код 2FI201012 

3. Студиска програма Информациски системи и технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор степен 

6. Академска година / семестар Прва/ I семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Цвета Мартиновска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите стекнуваат знаења за техники за пронаоѓање на не-експлицитни 

информации во бази на податоци и нивно интерпретирање. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во техники на машинско учење и податочно рударење. Податочни складишта: 

партиционирање и агрегација, податочни коцки и мета-податоци. . Пред-процесирање, 

селекција и трансформација. Селекција на база, селекција на особини, статистичка 

анализа. Кластерирање - K-Means и EM, Cobweb. Асоцијативни правила и анализа на 

временски секвенци. Пронаоѓање правила, повеќе-нивовски правила. Класификациски 

дрва и индуктивно изведување правила. ID3, C45, CART, невронски мрежи. 

Предиктивни техники. Пост-процесирање. Визуелизација и пребарување на визуелни 

податоци. Скалабилност и паралелно рударење. Стратегии на податочно рударење во 

финансии. Податочно рударење на текст, мултимедиски податоци и web. 

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска 

работа, тимска работа, проект, консултации. 

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

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+15+15 = 120 часа (2+1+1) 

https://www.amazon.com/Jeffrey-Word/e/B002C1VRAW/ref=dp_byline_cont_book_2


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 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 15 часа 

16.3. Домашно учење 15 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 30 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

50 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. Pang-Ning Tan, Michael 

and Steinbach Vipin 

Kumar 

Introduction to Data 

Mining 

Pearson 2006 

2. S. M. Weiss and N. 

Indurkhya 

Predictive Data Mining, Morgan 

Kaufmann 

1998 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. U.M. Fayyad, G. 

Piatetsky-Shapiro, P. 

Smyth and R. 

Uthurusam, 

Advances in 

Knowledge Discovery 

and Data Mining 

 

AAAI/MIT 

Press 

1996 

2. M. Berry Data Mining 

Techniques: for 

Marketing, Sales, and 

Customer Support 

John Wiley 1997 



 

                                        

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

1. Наслов на наставниот предмет Напредни интеракциски технологии 

2. Код 2FI200612 

3. Студиска програма Информациски системи и технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор степен 

6. Академска година / семестар Прва / I семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. Наташа Коцеска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Претставување на новите парадигми за интеракција компјутер-корисник. 

Обезбедување на практични вештини за дизајнирање, евалуација и имплементација на 

кориснички интерфејси со користење на напредни интеракциски технологии што 

вклучуваат мултимодално внесување и приказ на податоци, дизајнирање на софтвер 

што ќе користи гестикулација, говор, допир и компјутерска визија за интеракција 

корисник-компјутер. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Нови парадигми за интеракција компјутер-корисник. Мултимодални уреди за 

комуникација со компјутер. Визуелен интерфејс, физиолошки аспекти; интерфејсни 

уреди; следење на насоката на гледање и препознавање на гестикулација. Аудио 

интерфејс, уреди за звучна комуникација, препознавање на говор. Интерфејс базиран 

на допир, човековиот тактилен систем, релација на системот за допир со системите за 

вид и слушање. Тактилни уреди за комуникација на лица со оштетен вид со компјутер. 

Интерфејси базирани на движење. Моделирање и дизајнирање на кориснички 

интерфејси, виртуелни и надградени околини со користење на нови интеракциски 

технологии. 

 

12. Методи на учење: Предавања, лабараториски вежби, семинарска работа, тимска 

работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 

14. Распределба на расположивото време 2+1+1  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 2 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 

2 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 1 

16.3. Домашно учење / 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 30 бодови 

3.     



17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

50 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. 
Andrew Sears, Julie 

A. Jacko 

The Human–Computer 

Interaction Handbook: 

Fundamentals, 

Evolving Technologies, 

and Emerging 

Applications (2nd 

Edition) 

Taylor & 

Francis 

Group, LLC 

2008 

2. 

Шарп, Роџерс и 

Прис 

Дизајн на 

интеракција, (после 

интеракција човек-

компјутер 

Преводи од 

Влада на РМ 

 

3. Masaaki Kurosu 
Human Centered 

Design 
Springer 2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Andrew Sears  and  

Julie A. Jacko 

The Human–Computer 

Interaction Handbook 

CRC Press 
 

2. M. Jones, G. 

Marsden, 

Mobile Interaction 

Design 

John Wiley 

and Sons 
2006 

3.     



 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент информациски системи 

2. Код 2FI211012 

3. Студиска програма Информациски системи и технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

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

6. Академска година / семестар Прва/I семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Вон. Професор д-р  Зоран Здравев 

Доцент д-р Александар Крстев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на курсот е студентите да се запознаат со компонентите на современите 

информациски системи и нивното функционирање. 

11. Содржина на предметната програма:  

Карактеристики на „Дигиталниот свет“. Компоненти на информациските системи. 

Хардвер, Софтвер, Податоци, Мрежи, Објекти, Персонал, Сервиси, Партнери. 

Информациските системи во организациите. Глобализација. Што е глобализација?, 

Технологиски овозможени промени, дигитален јаз, културни, етнички, политички 

предизвици, системи за глобални информациони стратегии. Вреднување на 

информациските системи. Инфраструктура на информациските системи. Интернет и  

WWW. E-бизнис, Интранет, Интернет, Екстранет, E-влада, Web 2.0. Безбедност на 

информациските системи. Бизнис интелигенција. Информациски системи за големи 

претпријатија. Развој и прифаќање на информациските системи. Информациски системи 

- етика и криминал 

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска 

работа, тимска работа, консултации. 

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

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+15+15 = 120 (2+1+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 

30 часа 



(15 недели x 2 часа = 30 

часа) 

 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часа 

16.2 Самостојни задачи 15 часа 

16.3 Домашно учење 15 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% 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 Самоеваулација 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна Литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. К.К.Лаудон, 

Џ.П.Лаудон 

Менаџмент 

информациски 

системи 

Превод на 

влада на РМ 

2010 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна Литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Дејвид Ејвисон и Гај 

Фицџералт 

Развој на 

информациски 

системи 

Превод на 

влада на РМ 

 

2.     



3.     

 


