
СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ПО  

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ И РОБОТИКА  

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИКА,  
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Предметни програми, прва година - прв семестар  

 

Ред         

бр. 

 

Код  

на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 

часови 

1. 
2FI207312 Методологија и организација на научно 

истражувачка работа 
8 3+2+2 240 

2. 2FI200612 Напредни интеракциски технологии 8 3+2+2 240 

3.  Изборен факултетски предмет од листа бр.1-1 8 3+2+2 240 

4.  Изборен факултетски предмет од листа бр.1-2 6 2+2+1 180 

Вкупно ECTS 30   

 

 

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. 2FI201812 Мултимедијални технологии 8 3+2+2 240 

2.  Компјутерска визија 8 3+2+2 240 

3 2FI203512 Напредни поглавја од компјутерска графика  8 3+2+2 240 

 

 

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.  Теорија на графови и комплексни мрежи  6 2+2+1 180 

2. 
2FI202012 Напредни поглавја од веројатност и 

статистика 
6 2+2+1 180 

3. 
 Напредни математички поглавја во 

инженерството 
6 2+2+1 180 

 

 

 

Предметни програми, прва година,  втор семестар  

 

Ред         

бр. 

 

Код  

на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 

часови 

1 2FI201112 Напредни поглавја од роботика  8 3+2+2 240 

2  Изборен факултетски предмет од листа бр.2-1 8 3+2+2 240 



 

 

3  Изборен факултетски предмет од листа бр.2-2 8 3+2+2 240 

4 
 Изборен универзитетски предмет од листа 

бр.4* 
6 2+2+1 180 

Вкупно ECTS 30   

 

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

 

Ред         

бр. 

 

Код  

на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 

часови 

1  Дигитална обработка на слики и сигнали  8 3+2+2 240 

2 2FI201312 Одбрани поглавја од нумеричка анализа 8 3+2+2 240 

3 
 Наука за податоците и аналитика на големите 

податоци 
8 3+2+2 240 

 

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

 

Ред         

бр. 

 

Код  

на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 

часови 

1  Вградливи системи 8 3+2+2 240 

2  Сензори и сензорски мрежи 8 3+2+2 240 

3  Мехатроника 8 3+2+2 240 

 

Листа бр.4* на изборни универзитетски предмети – препорачливо да е предмет од машински и/или 

електро-технички факултет. 

 

Предметни програми, втора година,  трет семестар  

 

Ред         

бр. 

 

Код  

на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 

часови 

1 2FI201612  Машинско учење 8 3+2+2 240 

2  Напредни поглавја од вештачка интелигенција 8 3+2+2 240 

3  Изборен факултетски предмет од листа бр.3-1 8 3+2+2 240 

4  Изборен факултетски предмет од листа бр.3-2 6 2+2+1 180 

Вкупно ECTS    

 

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

 

Ред         

бр. 

 

Код  

на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 

часови 

1   Мобилна роботика – методи и алгоритми  8 3+2+2 240 

2   Напредни алгоритми во биоинформатиката 8 3+2+2 240 

3  Контрола на динамички системи 8 3+2+2 240 



 

 

 

Листа бр.3-2 на изборни факултетски предмети (се избира еден предмет) 

 

Ред         

бр. 

 

Код  

на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 

часови 

1 
 Напредни поглавја од операциони 

истражувања 
6 2+2+1 180 

2  Обработка на говор 6 2+2+1 180 

  

Предметни програми, втора година,  четврт семестар  

 

Ред         

бр. 

 

Код  

на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 

часови 

1  Магистерски труд 30   

 

Вкупно ECTS 30   

 

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 2FI207312 

3. Студиска програма Интелегентни системи и роботика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика, катедра за применета 

математика 

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

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

кредити 

8 

 

8. Наставник Проф. Д-р. 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 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 
14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 
15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

(15 недели х 3 часа = 45 

часа) 

45 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 

16.2. Самостојни задачи 50 

16.3. Домашно учење 70 

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 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоеваулација 

 

 

                      

  

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 

`     



 

 

                   

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 Интелегентни системи и роботика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

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

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

кредити 

8 

8. Наставник Вонр. Проф. Д-р. 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 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 

(15 недели х 3 часа = 45 часа) 

45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 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. 
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 Мултимедијални технологии 

2. Код 2FI201812 

3. Студиска програма Интелегентни системи и роботика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

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

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

кредити 

8 

8. Наставник Вон. 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; 

Мултимедијални податотечни системи: дизајн на мултимедијални сервери, кеширање, 

толеранција на грешки, striping; Дизајн на интегрирани податотечни системи; Подршка 

на ОС за мултимедијата: распоредување, баферирање;  

Мултимедијални бази на податоци; Пребарување и извлекување базирано на содржина; 

Мултимедијата и интеракција човек-компјутер. 

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

учење, семинарска работа, тимска работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања- теоретска 

настава 

45 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 60 часа 

16.3 Домашно учење 75 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 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоеваулација 

 

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.  IETF RFC меморандуми 

за протоколи кои се 

Интернет стандарди 

  

2.     

3.     

 

 



 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Компјутерска визија  

2. Код 2FI211112 

3. Студиска програма Интелегентни системи и роботика 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва / втор  7. Број на ЕКТС 

кредити  

8 

8. Наставник Доц. Д-р Васко Саздовски 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се запознаат со методите кои овозможуваат на компјутерите да 

разбираат и инетрпретираат содржини на слики и видеа. Преку аплицирање на 

модерни алатки и техники на компјутерска визија во решавање на практични 

задачи, студентите ќе се стекнат со искуство во решавање на проблеми. Преку 

работа на проекти од компјутерска визија ќе се стекнат со искуство за работа во 

тимови.  

11. Содржина на предметната програма: Формирање на сликa, Репрезентација на 

сликa, Фотометриска репрезентација. Геометриски модел за формирање на 

слика, Интринсични параметри на камерата, Слика, преслика и кослика од точки 

и линии. Значајки и детекција на значајки. Епиполарна геометрија, 

Фундаментална матрицa, Есенцијална матрицa. Реконструкција на поза и 

структура со користење на значајки, Bundle adjustment, Реконструкција на поза и 

структура со користење на интензитет на слика (густа реконструкција). 

12. Методи на учење: предавања, лабараториски вежби, електронско учење, 

семинарски работа, консултации. 

 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 

45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 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) 

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  

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

  

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Richard Szeliski Computer Vision: 

Algorithms and 

Applications 

Springer 2010 

2. Yi Ma, Stefano 

Soatto, Jana 

Koshecka, S. 

Shankar Sastry 

An Invitation to 3-D 

Vision 

Springer 2004 

3. R. Hartley, A. 

Zisserman, 

Multiple View 

Geometry in 

Computer Vision – 

Second Edition 

Cambridge  
University 
Press 

2004 

 
 

  



 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Напредни поглавја од компјутерска графика 

2. Код 2FI203512 

3. Студиска програма Интелегентни системи и роботика 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва / прв  7. Број на ЕКТС 

кредити  

8 

8. Наставник Вонр. Проф. Д-р. Сашо Коцески 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Да ги запознае студентите со алгоритмите за моделирање на системи и 

структури за компјутерска графика, алгоритми и техники на моделирање, 

сенчање и отклонување на невидливи површини. Да им ги претстави на 

студентите најновите достигнувања во полето на 3д реконструкцијата и нивна 

примена во индустријата. 

11. Содржина на предметната програма: 

Хардверска поддршка за компјутерската графика; 

Моделирање на системи и структури на податоци; 

Рендерирање во реално време и метода на следење на светлосен зрак; 

Модели на осветлување и сенчање; 

Полигонални 2D и 3D модели, параметарско претставување на површини, 

рационални криви и NURBS; 

Отклонување на невидливи линии и површини; 

Техники на дигитална анимација; 

Визуелна перцепција; 

Техники на 3D скенирање и репрезентација; 

Примена на принципите на компјутерска графика во системи на виртуелната 

реалност и 3D игри. 

12. Методи на учење: предавања, лабараториски вежби, електронско учење, 

семинарски работа, консултации. 

 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 

45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 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) 

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  

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

  

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Foley, J., van 

Dam, A., 

Feiner, S., 

Hughes, J. 

Computer Graphics –

Principles and 

Practice (2nd edition 

in C) 

Addison-Wesley 1996 

2. Watt, A., 3D Computer 

Graphics(3rd edition) 

Addison-Wesley 2000 

3. Peter Shirley et 

al., 

Fundamentals of 

Computer Graphics, 

Second Ed. 

A. K. Peters, 

Ltd., Natick, 

MA 

2005 

 

  



 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Теорија на графови и комплексни мрежи 

2. Код 2FI208212 

3. Студиска програма Интелегентни системи и роботика 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва / прв  7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Доц. Др. Наташа Максимовска 

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,  да ги проучат алгоритмите за графови и да се запознаат со 

комплеските мрежи. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед и дефинирање основните поими од теоријата на графови: Претставување 

на графови, поврзаност во граф. Насочени графови и турнири, тежински графови, 

боење на јазли и боење на линкови. Ојлерови и Хамилтонски графови. Дрвја, 

алгоритам на Dijkstra, алгоритам на Bellman– Ford. Анализа на мрежи.  Случајни 

мрежи. Модерни компјутерски мрежи:Интернет, Peer to peer мрежи, организија 

на World Wide Web, топологија на Интернет и World Wide Web. Социјални 

мрежи.  Биолошки мрежи: Биохемиски мрежи, невронски мрежи, еколошки 

мрежи. 

12. Методи на учење: предавања, лабараториски вежби, електронско учење, 

семинарски 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. 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) 

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  

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

 

 

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Maarten van 

Steen 

An Introduction to 

Graph Theory and 

Complex Networks 

   
 

2010 

2. D.B. West Introduction to Graph 

theory 

Prentice 
Hall  

2001 

    3. M. E. J. 
Newman 

Network An 
introduction 

Oxford 

University 

Press 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. R. Diestel Graph theory Springer 2010 

2.     

3.     



 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Напредни поглавја од веројатност и статистика 

2. Код 2FI202012 

3. Студиска програма Интелегентни системи и роботика 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва / прв  7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. Д-р. Татјана Атанасова Пачемска 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да стекнат продлабочени знаења од веројатност и статистика, да ги 

осознаат теориските основи на случајните процеси и да научат да ги користат во 

проблемски ситуации. 

11. Содржина на предметната програма:  

Условно математичко очекување. Мартингали. Макови вериги. Случајни 

процеси. Поасонов процес. Брауново движење. 

12. Методи на учење: предавања, лабараториски вежби, електронско учење, 

семинарски 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. 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) 

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  

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

 

  
22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. D. Williams Probability with 

Martingales 

Cambridge 

University 

Press 

1991 

2. J. R. Norris Markov Chains Cambridge 

University 

Press 

1997 

    3. S. M. Ross Introduction to 

Probability Models 

Academic 

Press 

2002 

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 

Напредни математички поглавја во инженерството 

2. Код 2FI211312 

3. Студиска програма Интелегентни системи и роботика 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва / прв  7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Доц. Д-р. Мартин Лукаревски 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање  со основните техники на нумеричката анализа и линеарна алгебра 

и нивна примена за решавање равенки во инженерството. 

11. Содржина на предметната програма:  

Системи линеарни равенки. Директни и итеративни методи. Нумерички техники. 

Основните типови на парцијални диференцијални равенки. 

12. Методи на учење: предавања, лабараториски вежби, електронско учење, 

семинарски 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. 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) 

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  

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

 

  
22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. G. Williams  Linear algebra with 

applications 

Johns and 

Bartlett 

2005 

2. N. Asmar Partial Differential 

Equations with Fourier 

Series and Boundary 

Value Problems 

Pearson 2005 

    3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. М. 

Лукаревски 

Линеарна алгебра Унив. 

„Гоце 

Делчев“-

Штип 

2014 

2. Г. Џејмс Математика на модерен 

инженеринг 

Превод на 

Влада на 

Р.М.  

2012 

3.     



 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Напредни поглавја од роботика 

2. Код 2FI201112 

3. Студиска програма Интелегентни системи и роботика 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва / втор  7. Број на ЕКТС 

кредити  

8 

8. Наставник Вонр. Проф. Д-р. Сашо Коцески 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Овој курс има за цел да ги запознае студентите со различни класи на роботски 

системи, различни алгоритми кои се применуваат во роботиката за контрола на 

системите за перцепција и актуаторските компоненти во симулирана и реална 

околина. 

11. Содржина на предметната програма: 

Математички и физички основи на роботските системи.Архитектура на 

роботски системи. Ефектори, актуатори и сензори. Роботски 

симулатори.Алгоритми за контрола на мобилни платформи и планирање на 

движење со и без ограничувања.Алгоритми за решавање на проблеми од 

директна и инверзна кинематика.Алгоритми за контрола на системи со 

повратна врска.Алгоритми за контрола базирана на однесување. 

12. Методи на учење: предавања, лабараториски вежби, електронско учење, 

семинарски работа, консултации. 

 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 

45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 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) 

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  

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

 

  
22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Maja Mataric The Robotics Primer MIT Press 2007 

2. Reza N. Jazar Theory Of Applied 

Robotics 

Springer 2007 

    3. Steven M. 

LaValle 

Planning Algorithms Cambridge 

University 

Press 

2006 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џон Џ.Крег Вовед во роботика – 

механика и контрола 

Преводи од 

Влада 

2011 

2.     

3.     



 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Дигитална обработка на слики 

2. Код 2FI200512 

3. Студиска програма Вештачка интелегинција и роботика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус на студии 

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

кредити 

8 

8. Наставник Доц. Д-р Игор Стојановиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на курсот е студентите да се запознаат со основите техники на процесирање и 

претпроцесирање на слика, начините на сегментација, како и техниките за 

претставување, опишување и распознавање на  облици, текстури и друго. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во дигитална обработка на сигнали. Перцепција на слики, модел начовечкиот 

визуелен систем, системи задигитално процесирање на слика, области на примена на 

дигитално процесирање на слика.Дводимензионалнисигнали и системи, статистички 

опис на слики.Алгоритми заобработка на слика, операции надхистограми, математички 

операции за обработка на слика. Подобрување иреставрацијанаслики, пригушување на 

шумот, геометриски операции.Сегментација на слика, одредување на рабови на објекти, 

издвојување на објект од позадина.Компресија  на слики: со загуба и без загуба. 

стандарди за компресија слики. Мултирезолуциска анализа.Математичка морфологија 

во обработка на слики. Репрезентација и дескрипција на сликите. анализа и 

интерпретација. Слики во боја. модели за претставување и компресија на слики во боја. 

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

електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања- 

теоретска настава 

45 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 60 часа 



 

 

16.3 Домашно учење 75 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 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоеваулација 

2. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна Литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Al Bovik The essential guide 

to the image 

processing 

Academic 

Press 

2009 

2. Rafael C. Gonzalez, 

Richard E. Woods 

Digital Image 

Processing 

PrenticeH

all 

2007 

3. Rafael C. 

Gonzalez, Richard E. 

Woods, Steven L. 

Eddins 

Digital Image 

Processing Using 

MATLAB 

PrenticeH

all 

2009 

22.2. 

Дополнителна Литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

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

 



 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Одбрани поглавја од нумеричка анализа 

2. Код 2FI201312 

3. Студиска програма Интелегентни системи и роботика 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва / втор  7. Број на ЕКТС 

кредити  

8 

8. Наставник Проф. Д-р. Владо Гичев 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со поглавја од нумеричка анализа со практични примери за 

решавање на проблеми. 

11. Содржина на предметната програма:  

Општи идеи и концепти на нумеричката анализа; Нумеричко решавање на 

скаларни нелинеарни равенки; Метод на Newton. Секантен метод (regula falsi); 

Брзина на конвергенција; Системи на нелинеарни равенки; Модификации на 

методот на Newton; Интерполација. Поделени разлики, Newton-ова 

интерполациона формула, Lagrange-ова интерполациона формула, Runge-ов 

феномен, Сплајнови; Квадратура. Класични методи на квадратура-правило на 

правоаголник и трапезно правило. Формули на Newton-Cotes. Richardson-ова 

екстраполација. Адаптивна квадратура со променлив чекор. Gauss-ова 

квадратура. Повеќекратни интеграли. Обични диференцијални равенки (ОДЕ). 

Редуцирање на диференцијална равенка од повисок ред во систем од 

диференцијални равенки од прв ред. Euler-ов метод. Ред на точност. Runge-

Kutta (RK) методи. Runge-Kutta методи од втор ред (RK2 методи). Runge-Kutta 

методи од четврти ред (RK4 методи). Адаптивни RK методи со променлив 

чекор. Predictor-corrector методи за решавање на имплицитен – backward Euler 

метод. Нумеричка стабилност на методите за интеграција на ОДЕ. Нумеричка 

стабилност на методите на конечни разлики. 

12. Методи на учење: предавања, лабараториски вежби, електронско учење, 

семинарски работа, консултации. 

 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 

45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часа 

16. 16.1. Проектни задачи  30 часа 



 

 

Други форми на 

активности 

16.2. Самостојни задачи 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 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) 

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  

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. W.H. Press, 

S.A. 

Teukolsky, 

W.T. 

Vetterling, B.P. 

Flannery 

Numerical Recipes in 

FORTRAN 77: The art 

of Scientific Computing, 

On-line 

книга на  

http://www.

nrbook.com/

a/bookfpdf.

php 

 

2.     

    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 

Наука за податоците и аналитика на големите 

податоци 

2. Код 2FI208012 

3. Студиска програма Интелегентни системи и роботика 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва / II  7. Број на ЕКТС 

кредити  

8 

8. Наставник Доц. 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, 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, лабараториски вежби, електронско учење, 

семинарски работа, консултации. 

 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 

45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 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) 

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  

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

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 Вградливи системи  

2. Код 2FI208712 

3. Студиска програма Интелегентни системи и роботика 

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 Algorithms for 

Intelligent Data Analysis 

Vieweg+Te

ubner 

Verlag 

2012 

    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 



 

 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

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

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

кредити 

8 

8. Наставник Вонр. Проф. Д-р. Наташа Коцеска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со вградливите системи, нивната употреба, како и принципите за нивно 

дизајнирање. Запознавање со различни видови на микроконтролери и нивната употреба 

во вградливите системи, системи за работа во реално време, програмирање на овие 

системи, оперативни системи за оваа намена, мобилни компјутерски системи и сл. 

Оспособување на студентот за научно - истражувачка работа од областа на вградливи 

системи. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во вградливи системи-области на примена и предизвици. Хардверски 

платформи. Софтвер и софтверски компоненти за вградливи системи. Преглед на 

вградливите оперативни системи во реално време. Програмирање на системи во 

реално време. Комуникациски интерфејси. Готови софтверски компоненти и нивно 

користење (COTS). Мобилни компјутерски системи - oколини и алатки за развој на 

софтверски апликации. Мобилни оперативни системи. Работа со бази на податоци кај 

мобилните уреди. 

Современи трендови во науката и истражувањето (Wearable Computing, Smart 

Identifications, Smart Appliances and Home Networking, безбедносни апсекти). 

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

учење, семинарска работа, тимска работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабор4аториски, 

аудиториски), семинари, 

теренска и тимска работа 

 30 часови 

 

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

16.2. Самостојни задачи 60 часови 

16.3. Домашно учење 75 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. Lyla B.Das Embedded Systems an 

Integrated Approach 

Pearson 2013 

2. Jonathan W. 

Valvano 

Embedded 

Microcomputer 

Systems - 3rd. edition. 

Cengage 

Learning 

2011 

    3. Питер Марведел Дизајнирање на 

вградени системи 
Преводи од 

Влада на 

РМ 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. David E. Simon An Embedded 

Software Primer 

Pearson 

Education 

2005 

2. Tommi Mikkonen Programming 

Mobile Devices: An 

Introduction 

for Practitioners 

John 

Wiley & 

Sons Inc 

2007 

3. Shibu K.V Introduction to 

Embedded Systems 

Mc Graw 

Hill 

2009 



 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Сензори и сензорски мрежи 

2. Код 2FI208412 

3. Студиска програма Интелегентни системи и роботика 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва / втор  7. Број на ЕКТС 

кредити  

8 

8. Наставник Вонр. Проф. Д-р. Зоран Утковски 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Сензорите и безжичните сензорски мрежи наоѓаат примена во повеќе области 

како што се комуникациите, транспортните системи, здравството и  индустриска 

автоматизација. Во фокусот на овој курс се дистрибуирани алгоритми и 

протоколи за безжични сензорски мрежи. Предметот опфаќа и аспекти поврзани 

со хардверот и мрежните архитектури. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во сензори и сензорски мрежи. Концепти за безжичниот канал и 

безжичните коминикации. Физичко ниво. Ниво за контрола на пристап. Вовед во 

IEEE 802.15.4 стандардот. Рутирање во сензорски мрежи. Дистрибуирана 

детекција. Дистрибуиран естимација. Локализација и позиционирање. Временска 

синхронизација. Преглед на оперативни системи за безжични сензорски мрежи. 

Програмирање во безжични сензорски мрежи. Резиме. 

12. Методи на учење: предавања, лабараториски вежби, електронско учење, 

семинарски работа, консултации. 

 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 

45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 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) 

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  

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

 

  
22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  W. Dargie and 

C. Poellabauer,  

 

 “Fundamentals of Wireless 

Sensor Networks”  

Wiley 2010 

2.     

    3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kazem 

Sohraby, Daniel 

Minoli, Taieb 

Znati 

 

Wireless Sensor Networks: 

Technology, Protocols, and 

Applications 

 

Wiley 2007 

2.     

3.     

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Kazem+Sohraby
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Kazem+Sohraby
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Daniel+Minoli
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Daniel+Minoli
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Taieb+Znati
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Taieb+Znati


 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Мехатроника 

2. Код 2FI211412 

3. Студиска програма Интелегентни системи и роботика 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва / втор  7. Број на ЕКТС 

кредити  

8 

8. Наставник Вонр. Проф. Д-р Сашо Гелев 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на предметот е студентите да се запознаат со современите мехатронички 

системи применети во моторни возила и индустриски погони 

11. Содржина на предметната програма:  

Хибридни системи и намената и улогите на автоматика, електроника,  

компјутерство, мехатроника, и роботика. Проблеми на спрегнување и 

интеракција. Електроничко-електромеханичка интеграција. Основи на 

задвижувачка динамика. Основни модели на конструктивни машински 

компоненти, електрични и хибридни сервомеханизми, електромеханички погони 

и актуатори. Механички вибрации, нишање, триење и нивната идентификација. 

Независно управување на задвижувани зглобови. Управување на силата. 

Управувана навигација на мобилни роботи и транспортери. Интегрирано 

управување на манипулациони роботи и роботски транспортери. Примена на 

линеаризација и мултиваријабилно управување. Стратегиско рамниште на 

управување во мехатроничко-роботички системи. 

12. Методи на учење: предавања, лабараториски вежби, електронско учење, 

семинарски работа, консултации. 

 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 

45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 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) 

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  

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

 

 

 

 

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Robert H. 

Bishop  

The Mechatronics 

Handbook 

CRC 

PRESS 
2002 

2. Devedžić 

Vladan 
Godfrey Onwubolu 

Butterworth

-Heinemann 
2005 

    3. 
V.S.Bagad Mechatronics 

Technical 

Publications 
2009 

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 Машинско учење 

2. Код 2FI201612 

3. Студиска програма Интелигентни системи и роботика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

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

6. Академска година / семестар втора/III  7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Проф. Д-р Цвета Мартиновска Банде 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Во рамките на овој курс се изучуваат техники на машинско учење и статистичко 

препознавање на облици, кои наоѓаат примена во контрола на роботи, податочно 

рударење, биоинформатика (предвидување структура на протеини, моделирање на 

геном, медицинска дијагностика), финансиски предвидувања, препознавање на 

објекти, препознавање на говор и обработка на текст и податоци од веб (пребарување 

на податоци, категоризација на информации). 

11. Содржина на предметната програма:  

Во рамките на овој курс се изучуваат техники на машинско учење и статистичко 

препознавање на облици, кои наоѓаат примена во контрола на роботи, податочно 

рударење, биоинформатика (предвидување структура на протеини, моделирање на 

геном, медицинска дијагностика), финансиски предвидувања, препознавање на 

објекти, препознавање на говор и обработка на текст и податоци од веб (пребарување 

на податоци, категоризација на информации). Теми кои се обработуваат се:  

 учење со учител (supervised learning) – генеративно /дискриминаторско учење, 

параметарско/не-параметарско учење, невронски мрежи, support vector machine 

алгоритам за учење  

 учење без учител (unsupervised learning) – кластерирање, K-means, редуцирање 

на димензионалноста, факторска анализа, ЕМ (Expectation Maximization) 

алгоритам  

 учење со поттикнување (reinforcement learning) и адаптивна контрола – равенка 

на Bellman, Q-учење, Bayes-ова теорија на одлучување и проблеми на 

одлучување на Markov.  

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

работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 

(15 недели х 3 часа = 45 часа) 

45 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 60 часа 



 

 

16.3. Домашно учење 75 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. 
Christopher 

Bishop 

Pattern Recognition and 

Machine Learning 

Springer 

 
2006 

2. Stephen Marsland 

Machine Larning: An 

Algorithmic Perspective 

Chapman & 

Hall/ CRC 

Press 

2009 

3. Tom Mitchell 
Machine Learning McGraw-

Hill 
1997 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Richard Duda, 

Peter Hart and 

David Stork 

Pattern Classification, 

2nd ed. 
John Wiley 

& Sons 
2001 

2. 

Michael W. Berry 

Survey of Text Mining: 

Clustering, Classification 

and Retrieval 

Springer 

Verlag 
2003 

3.     



 

 

                                        

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

1. Наслов на наставниот предмет Напредни поглавја од Вештачка Интелигенција 

2. Код 2FI211512 

3. Студиска програма Интелигентни системи и роботика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

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

6. Академска година / семестар втора/III  7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Доц. Д-р. Благој Делипетрев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметот ги едуцира студентите за вештачката интелигенција. Разгледани се повеќе 

поглавја во вештачката интелигенција и посебно ќе се стави акцентот на Учење со 

повторување (Reinforcement Learning). Студентите ќе се здобијат со знаења за 

креирање на системи кои можат да учат, создаваат знаење и подоа можат да 

донесуват одлуки врз база на знаењата. 

11. Содржина на предметната програма:  

 Вовед во вештачка интелигенција 

 Интелигенти агенти 

 Решавање на проблеми со пребарување 

 Проблеми со ограничувања 

 Логички агенти 

 Логика од прв ред 

 Класично планирање 

 Планирање и акција во Реалниот свет 

 Репрезентација на знаење 

 Квантифицирање на неизвесноста 

 Веројатност 

 Креирање на едноставни одлуки 

 Комплексни одлуки 

 Учење од примери 

 Знаење од учење 

 Учење со повторување (Reinforcement learning) 

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

работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 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. 

Stuart Russell and 

Peter Norvig 

Artificial Intelligence: A 

Modern Approach 

Pearson; 3 

edition 

(December 

11, 2009) 

2009 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Tom M. Mitchell Machine Learning Mcgraw-

Hill Series 

in Computer 

Science 

1997 

2.     

  3.     



 

 

                                        

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

1. Наслов на наставниот предмет Мобилна роботика – методи и алгоритми 

2. Код 2FI211612 

3. Студиска програма Интелигентни системи и роботика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

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

6. Академска година / семестар втора/III  7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Вонр. Проф. Д-р. Сашо Коцески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Овој курс има за цел да ги запознае студентите со современите алгоритми кои се 

применуваат во роботиката за перцепција, проценка на состојба, мапирање, 

планирање кај единечни системи и тимови од роботи кои се движат користејќи 

различни механизми и во различни околини (земја, вода, воздух). 

11. Содржина на предметната програма:  

Преглед на современите концепти и алгоритми за перцепција, проценка на состојба, 

мапирање, планирање, алгоритми за планирање на патека и навигација на автономни 

мобилни роботски системи, стохастичко претставување на околината, модели на 

движење и сензори за мобилни роботи 

Алгоритми за мапирање, локализација, планирање и контрола во услови на 

несигурност кај автономни возила и летала. Алгоритми за планирање на патека и 

избегнување на судири и соработка помеѓу повеќе роботи.  

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

работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 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 Годин

а 

1. 

Себастијан Трун 

Волфрам 

Бургард 

Дитер Фокс 

Веројатносна 

роботика 

Ars Lamina, 

Министерство 

за образование 

и наука 

2010 

2. 

H. Choset, K. M. 

Lynch, S. 

Hutchinson, G. A. 

Kantor, W. 

Burgard, L. E. 

Kavraki, S. Thrun 

Principles of Robot 

Motion: Theory, 

Algorithms, and 

Implementations 
MIT Press 2005 

3. A. Kelly 

Mobile Robotics: 

Mathematics, 

Models, and 

Methods 

Cambridge 

University, 

Press 

2013 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годин

а 

1. 
Dudek, G., 

Jenkin, M. 

Computation 

Principles of Mobile 

Robotics 

Cambridge 

University, 

Press 

2000 

2.     

3.     



 

 

                                       

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

1. Наслов на наставниот предмет Напредни алгоритми во биоинформатиката 

2. Код 2FI208812 

3. Студиска програма Интелигентни системи и роботика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

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

6. Академска година / семестар втора/III  7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Доц. д-р Доне Стојанов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
анализа на постојните алгоритми и софтверски решенија за обработка на генетски податоци 

(ДНК/РНК/Протеини) со посебен акцент на нивните карактеристики како: 

временска/мемориска комплексност и точност на обработка. По завршувањето на курсот од 

постдипломците се очекува да бидат во можност да предложат нови решенија за подобрување 

на перформансите на постојните алгоритми или да предложат сопствени и иновативни 

desktop/cloud софтверски решенија за напредна анализа на биолошки податоци. 

11. Содржина на предметната програма:  
Алгоритми базирани на динамичко програмирање:  

- Needleman-Wunsch, Sellers, Ulam, Wagner, Smith-Waterman, Goad-Kanehisa, Fitch-Smith, 

Gotoh, Waterman-Eggert, Hirschberg, Myers-Miller, Huang-Miller, Fickett, Ukkonen, Chao-

Paerson-Miller, Spouge.  

Хевристички алгоритми:  

- Fasta, Blast (Gapped Blast и PSI-Blast), PatternHunter, YASS, FLASH, MUMmer, DIALIGN, 

LAGAN, Multi-LAGAN, Super pairwise alignment (SPA), Tandem repeats finder, SST: 

алгоритам за пронаоѓање на квази-совпаѓања во време пропорционално на големината 

на базата на податоци, essaMEM, Burrows-Wheeler трансформација на генетски 

податоци, SSAHА пристап за индексирање и пребарување на база на податоци по 

референтен ДНК прашалник.  

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

работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 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. 
Џонс и Певзнер Вовед во алгоритмите на 

биоинформатиката 

 

MIT Press - 

преводи од 

Влада на РМ 

2004 

2. 

Артур М. Леск 

 

Вовед во 

биоинформатика-Трето 

издание 

Oxford 

University 

Press - 

преводи од 

Влада на РМ 

2008 

3. 

Ion Mandoiu, 

Alexander 

Zelikovsky 

Bioinformatics Algorithms: 

Techniques and 

Applications 

 

WILEY 

 

2008 

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 Контрола на динамички системи 

2. Код 2FI211712 

3. Студиска програма Интелигентни системи и роботика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

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

6. Академска година / семестар втора/III  7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Доц. д-р Билјана Златановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со линеарните и нелинеарните динамички системи, нивна анализа и 

примена. 

11. Содржина на предметната програма: 

Динамички системи: дефиниција и основни поими;  

Линеарни динамички системи: анализа на фиксни точки, стабилност, контрола, 

примери; 

Нелинеарни динамички системи: анализа на фиксни точки, стабилност, контрола, 

примери. 

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

работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 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. 

H.K. Khalil Nonlinear Systems,  3rd 

Edition 

Prentice 

Hall, New 

Jersey, 

2002 

2. 

D. Kuzmanovic, 

N. Vasovic, S. 

Kostic, S. Simic, 

I. Franovic, 

I.Grozdanovic, 

K.T.Vasovic, 

B.R. Plazinovic  

Uvod u teoriju haosa Univerzitet 

u Beogradu 

2013 

3. 

Martin Corless Introduction to Dynamic 

Systems 

Purdue 

University 

West 

Lafayette, 

Indiana 

2011 

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 Напредни поглавја од операциони истражувања 

2. Код 2FI207412 

3. Студиска програма Интелигентни системи и роботика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

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

6. Академска година / семестар Втора/ III 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):  

Вовед во операциони истражувања преку лин., целобројно и нелинеарно 

програмирање, и други техники на о.и. и примена. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во Модели на оптимизација, ЛП, графичко решавање, симплекс метода, примена 

на Solver, дуален симплекс алгоритам, напредно лин. програмирање, целобројно 

линеарно програмирање, Анализа на одлуки и примена, теорија на игри , нелинеарно 

програмирање, методи за решавање, градиентна метода, симулациони јазици, 

симулација, Симулација на процеси, Оптимизација и применливи техники на 

оптимизација во процеси. 

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  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 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 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. 
Хамди А. Таха, Операциони 

истражувања: вовед.  

 

Магор, 

Скопје, 2010 

2. 
С. Крчевинац и 

други, 

Операциони 

истраживања, Београд. 
Факултет 

организацион

их наука. 
2004 

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 Обработка на говор 

2. Код 2FI201512 

3. Студиска програма Интелигентни системи и роботика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

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

6. Академска година / семестар Втора/ III 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. Д-р Цвета Мартиновска Банде 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите се запознаваат со процесите на анализа и моделирање на говор и јазик и со 

техники за генерирање и разбирање на говор. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во обработка на говор и јазик, преизвици, апликации и историја. Обработка на 

стрингови. Регуларни изрази и автомати. Пресметковна морфологија. Морфолошко 

парсирање, конечно состојбени. Токенизација и сегментирање. Предвидување на 

зборови и моделирање на јазик. Синтеза на говор (Arpabet). Анализа на текст, 

нормализација, мапирање графеми во фонеми, интонација. Препознавање на говор. 

Noisy channel модел. Лексикон/изговор модел. Синтаксичко парсирање, статистичко 

парсирање. Граматики и парсирање, контексно-независни граматика. Пресметковна и 

лексичка семантика. Предикатна логика и композициона семантика. Лабелирање на 

семантичка улога, PropBank. Значење на зборови. WordNet. Пресметковен дискурс. 

Кохезија:кореференца, лексички ланци. Кохерентност: теорија на реторичка структура. 

Пребарување на информации, одговарање на прашања. Дијалог и агенти за 

конверзација. Машински преводи. 

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  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 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 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. 
D. Jurafsky and J. 

H. Martin 

Speech and Language 

Processing, Second 

Edition 

 

Pearson / 

Prentice Hal 

(превoди од 

Влада на 

РМ)l 

2008 

2. 
C. Manning and H. 

Schutze 

Foundations of 

Statistical Natural 

Language Processing 

MIT Press 1999 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     


