
КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕСИРАЊЕ НА СИГНАЛИ (120 ЕКТС) 

втор циклус на студии 

 

 

Предметни програми, прва година - прв семестар  
 

Ред         

бр. 

 

Код  
на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 
часови 

1. 
 Методологија и организација на научно 

истражувачка работа 
8 3+2+2 240 

2. 2FI201712 
Напредни концепти во дигитални 

комуникации 
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. 2FI201612 Машинско учење 8 3+2+2 240 

3 
 Напредни поглавја од операциони 

истражувања 
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.  Случајни процеси 6 2+2+1 180 

2.  Симулирање на комуникациски мрежи 6 2+2+1 180 

3. 2FI201112 Напредни поглавја од роботика 6 2+2+1 180 

 

 

Предметни програми, прва година,  втор семестар  
 

Ред         

бр. 

 

Код  
на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 
часови 

1 2FI200512 Дигитална обработка на слики 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 2FI202112 Напредни комуникациски мрежи 8 3+2+2 240 

2 2FI201312 Нумеричка анализа 8 3+2+2 240 

3  Нумеричка линеарна алгебра 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  Препознавање на облици 8 3+2+2 240 

2  Компјутерска детекција на шаблони 8 3+2+2 240 

3 
 Наука за податоците и аналитика на големите 

податоци 
8 3+2+2 240 

 

 

Предметни програми, втора година,  трет семестар  
 

Ред         

бр. 

 

Код  
на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 
часови 

1 
 Процесирање на биомедицински сигнали 

и слики 
8 3+2+2 240 

2  Теорија на графови и комплексни мрежи 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 
 Надежност на компјутерски мрежи и 

сигнали 
8 3+2+2 240 

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

3  Географски информациони 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  Реставрација на слики 6 2+2+1 180 



2  Вградливи системи 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   

 

 

 
Листа бр.4 на изборни универзитетси 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 7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

 

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 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 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 Напредни концепти во дигитални комуникации 

2. Код 2FI201712 

3. Студиска програма Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Компјутерско инженерство и 

комуникациски технологии 

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 Зоран Утковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да стекнат продлабочени теориски знаења од областа на дигиталните 

комуникации. Акцентот е на скорешните откритија од областа кои ги дефинираат 

модерните, но ќе влијаат и на идните комуникациски технологии. 

11. Содржина на предметната програма:  

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 

`     



Временски-зависни линеарни системи. Доплеров ефект. Фединг. Бавен и брз фединг. Блок 

фединг. Фреквентно-селективни фединг. Поим за диверзитет: временски, просторен и 

фреквенциски. Концепт на проширен спектар. Џеминг (Jamming). Директен проширен 

спектар (DS-SS). Проширен спектар со фреквентно скокање (FH-SS).OFDM, OFDMA, 

OFDM со кодирање. Системи со повеќе предавателни и приемни антени (MIMO). 

Основни аспекти на просторно-временско (space-time) процесирање на сигналите. „Space-

time“ кодови, код на Аламути. Повеќе-антенски системи во идната генерација на мобилни 

и безжични мрежи. 

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

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 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 / Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоеваулација 

 

22. 

     

Литература 

22.1. Задолжителна Литература 



Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. John Proakis, Masoud 

Salehi 

Дигитални 

Комуникации 
McGraw-Hill 2007 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна Литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
David Tse, Pramod 

Viswanath 

Основи на 

Безжичните 

Комуникации 

Cambridge 

University 

Press 

2005 

2.     

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 Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Компјутерско инженерство и 

комуникациски технологии 

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 човеч-компјутер 

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

проект, 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 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.  Листа на трудови   

2.  IETF RFC 

меморандуми за 

протоколи кои се 

Интернет стандарди 

  

3.     

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Машиско учење 

2. Код 2FI201612 

3. Студиска програма Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Компјутерско инженерство и 

комуникациски технологии 

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

6. Академска година / семестар Прва/ I 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), финансискипредвидувања, 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, лабораториски 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  

(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 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/ 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. 

Michael W. Berry 

Survey of Text Mining: 

Clustering, 

Classificationand 

Retrieval 

Springer 

Verlag 
2003 

3. Richard Duda, Peter 

Hart and David Stork 

Pattern Classification, 

2nd ed. 

John Wiley & 

Sons 
2001 

22.2. 

Дополнителна Литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Stephen Marsland 

Machine Larning: An 

Algorithmic Perspective 

Chapman & 

Hall/ CRC 

Press 

2009 

2. Tom Mitchell Machine Learning McGraw-Hill 1997 

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 2FI205012 

3. Студиска програма Комуникациски технологии и процесирање на сигнали 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / семестар Прва / I 7. Број на ЕКТС кредити  8 

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:  
Модели на операциони истражувања, 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. 



12. Методи на учење:  

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

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

колоквиуми; консултации. 

 

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

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+3+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 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности, т.е. 

минимум 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската 

работа, редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

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 

Факултет 
организациони 
х наука, 
Београд 

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 Случајни процеси 

2. Код 2FI207512 

3. Студиска програма Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали 

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/прв 7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

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

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Се очекува студентот да ги 

препознава случајните процеси, да знае да ги пресметува бројните карактеристики на 

секој случаен процес, да е оспособен за испитување на непрекинатост, како и наоѓање 

извод и интеграл на случаен процес, да ги применува стекнатите знаењата во реални 

проблеми од автоматизацијата на процеси. 

 

 

11. Содржина на предметната програма Дефиниција на случаен процес. Карактеристики 

на случајните процеси: математичко очекување, корелациона функција, дисперзија. 

Линеарна трансформација на случајниот процес. Непрекинатост, диференцирање и 

интегрирање на случаен процес. Канонично разложување на случајниот процес. 

Стационарни случајни процеси. Вериги на Марков. Маркови процеси. Пуасонов и 

Винеров процес. Бел шум. Процеси на раѓање и умирање. Редици на чекање. Примена 

во електротехниката и автоматиката 

 

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

настава 

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 2 часа = 30 

часа) 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

 30 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 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 х50 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 

Освени 42 бодови од парцијални испити, 

изработена семинарска работа и редовност на 

предавања и аудиториски вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Sheldon Ross Stochastic Processes John Wiley & 

Sons 

1996 

2. Берцекас и Цицикилис Вовед во веројатност МК: Арс 

Ламина 

2012 

Превод 

од 

Влада 

на РМ 

3. Wai-Ki Ching Michael 

K. 

Markov Chains: 

Models, Algorithms 

and Applications 

Springer 

Science+Busi

ness Media, 

Inc 

2006 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Симулирање на комуникациски мрежи 

 

2. Код 2FI207612 

3. Студиска програма Комуникациски технологии и процесирање на сигнали 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Компјутерско инженерство и 

комуникациски технологии 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

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

кредити  

6 

8. Наставник Доц. Д-р Наташа Стојковиќ 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенци) 

Целта е студентите да ги разберат основните концепти на симулирање на компјутерски 

мрежи, како и користење на симулациони алатки за анализа на компјутерски мрежи, 

протоколи и податочен сообраќај.  

11. Содржина на предметната програма:  

Принципи и методи за симулирање на компјутерски мрежи и комуникација на 

податоци. Генерирање на случајни броеви, редукција на варијанса и интервали 

на доверба. Предности и недостатоци од користење на симулациите, валидација 

и верификација. Алатки за симулирање на компјутерски мрежи. Симулирање на 

модели на редици на чекање во комуникациските мрежи. Симулирање на 

функционирањето и перформансите на протоколите и податочниот сообраќај 

Оценување и подобрување на модели во податочните комуникации. Користење 

на симулацијата како алатка за анализирање, планирање, следење и градење на 

реални мрежи.  

12. Методи на учење:  

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

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

колоквиуми; консултации. 

1. Jovan Malisic, Vesna 

Jevremovic 

Slucajni procesi,  

vremenske serije 

Matematicki 

fakultet, 

Beograd 

2008 

2.     

3.     



 

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 2 часа = 30 
часа) 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 
(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

 30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30  часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 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. Jack Burbank, 

William Kasch, 

Jon Ward 

     An Introduction to 

Network Modeling and 

Simulation for the 

Practicing Engineer 

   

      IEEE 

 

2011 

2. Wehrle,Klaus,  

Günes,Mesut,  

Gross, James 

Modeling and Tools for 

Network Simulation 

 

H  

Springer 

2010 

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 Напредни поглавја од роботика 

2. Код 2FI201112 

3. Студиска програма Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Компјутерско инженерство и 

комуникациски технологии 

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

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

кредити 

6 

8. Наставник  Вон.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 накои основни класи на алгоритми кои 

се применуваат во роботиката за контрола на мобилни роботи и манипулатори, како и за 

управување со тимови од роботи. 

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.Алгоритми за 

контрола и синхронизација на групи од роботи. 

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 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 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/ Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоеваулација 

 

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 

МИО 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 Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Компјутерско инженерство и 

комуникациски технологии 

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

6. Академска година / семестар Прва/ II 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 
(15 недели х 3 часа = 45 
часа) 

45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 
(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30  часови 

16.2 Самостојни задачи 60 часови 

16.3 Домашно учење - задачи 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 

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. Al Bovik The essential guide to 

the image processing 

Academic 

Press 

2009 

2. Rafael C. Gonzalez, 

Richard E. Woods 

Digital Image 

Processing 

PrenticeHall 2007 

3. Rafael C. 

Gonzalez, Richard E. 

Woods, Steven L. Eddins 

Digital Image 

Processing Using 

MATLAB 

PrenticeHall 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 Напредни комуникациски мрежи 

2. Код 2FI202112 

3. Студиска програма Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Компјутерско инженерство и 

комуникациски технологии 

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



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

кредити 

8 

8. Наставник Вон. Проф. д-р Зоран Утковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

студентите да стекнат продлабочени теориски знаења од областа на комуникациските 

мрежи, претежно од аспект на физичкото ниво. Акцентот е на скорешните откритија од 

областа кои ги дефинираат модерните, но ќе влијаат и на идните комуникациски 

технологии. 

11. Содржина на предметната програма:  

Повеќе-кориснички системи. Вовед во мрежна теорија на информации. Основни аспекти 

на кооперативните комуникации. Едноставни примери на безжични мрежи од 

информациско-теоретска перспектива. Системи со релиња. Комуникациски стратегии во 

системи со релиња. Мрежи со интерференција. Комуникациски стратегии во мрежи со 

интерференција. Ад-хок мрежи. Мобилни ад-хок мрежи. Идни целуларни мрежи. Идни 

мрежни технологии. 

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

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 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 
(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30  часови 

16.2 Самостојни задачи 60 часови 

16.3 Домашно учење - задачи 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 

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. Gerhard Kramer, Ivana 

Maric, Roy Yates 

Cooperative 

Communications 

Now 

Publishers 
2007 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна Литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
A. El Gamal, Young-Han 

Kim 

Network Information 

Theory 

Cambridge 

University 

Press 

2011 

2.     

3.     

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Нумеричка анализа 

2. Код 2FI201312 

3. Студиска програма Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Компјутерско инженерство и 

комуникациски технологии 

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

6. Академска година / семестар Прва/II 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, 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 
(15 недели х 3 часа = 45 
часа) 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 
(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

30 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 60 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 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 

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 



 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Нумеричка линерна алгебра 

2. Код 2FI207112 
3. Студиска програма Комуникациски технологии и процесирање на сигнали 

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/II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

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 линеарна алгебра и нивна примена во теорија на комуникации и процесирање на 

сигнали 

11. Содржина на предметната програма:  

Системи линеарни равенки. Директни и итеративни методи. Нумерички техники - LU и QR 

декомпозиција. Cholesky факторизација. Проблем на сопствена вредност. Декомпозиција на 

сингуларни вредности.  

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 
(15 недели х 3 часа = 45 
часа) 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 
(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

30 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 60 часови 
16.3. Домашно учење - задачи 75 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Проектна задача 30 поени 

17.2 Семинарска работа (презентација: писмена и усна) 50 поени 

17.3 Активност и учество  20 поени 

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) 

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.nr

book.com/a/b

ookfpdf.php 

 

       



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 

Освени 60% од бодовите од предиспитни активности 

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 Препознавање на облици 

2. Код 2FI207812 

3. Студиска програма Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали 

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/втор 7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

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

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Дигиталната топологија е применета 

математичка дисциплина која ги проучува својствата на дводимензионалните или 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. G. Williams  Linear algebra with 
applications 

Johns and 
Bartlett 

2005 

2. Trefethen, Bau Numerical Linear 
Algebra 

SIAM 1997 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. М. Лукаревски Линеарна алгебра Унив. „Гоце 
Делчев“-
Штип 

2014 

2.     

3.     



тридимензионалните дигитални слики кои кореспондираат со тополошките својства ( 

сврзаност, ограниченост...) на објектите. Таа користи специфични алгоритми за 

анализа на слики. Таа е дел од теоријата на облик и наоѓа голема примена во 

компјутерската графика, вештачката интелигенција, роботиката, медицинската 

информатика и сл. Студентите ќе стекнат продлабочени знаења од оваа применета и 

актуелна математичко - информатичка дисциплина и ќе ги користат во понатамошни 

истражувања. 

 

 

11. Содржина на предметната програма  
1. Метрички простори: метрика и примена на метриката во компјутерските науки; 

метрички простор, особини, комплетност; Банахов став за фиксна точка; - 2 предавања 

+ вежби 2. Тополошки простори: дефиниција на топологија, основни тополошки 

поими, база, конструкции на тополошки простори, аксиоми за сепарација; непрекинати 

пресликувања и својства;- 2 предавања + вежби 3. Компактност и сврзаност: 

дефиниција на компактност, својства; поим за сврзаност; видови сврзаност, 

компоненти на сврзаност; 1 предавање + вежби 4. Хомотопија: категории и функтори; 

поим за хомотопија, хомотопски тип. -;- 2 предавања + вежби 5. Препознавање на 

облици ( тополошки конструкции во компјутерските науки): симплицијални 

комплекси; симплекси и кубови; симплицијални и кубични комплекси; Матрица на 

инциденција; Карактеристика на Ојлер; Пресметување на хомотопските инваријанти 

на кубичен комплекс.- 2 предавања + вежби 6. Основи на дигиталната топологија: 

бинарни слики (слики на екранот во две бои); бинарна слика како симплицијален 

(кубичен) комплекс; 4 - сврзаност и 8 - сврзаност; индекс на пиксел; комбинаторно 

стегање и проширување - непроменливост на хомотопскиот тип; број на Бети; 

препознавање на облиците (на сликите на екранот) со помош на хомотопскиот тип. - 2 

предавања + вежби 7. Напредна дигитална топологија – 1 предавање + проект 

 

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

настава 

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 2 часа = 30 

часа) 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

 30 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 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 х50 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 

Освени 42 бодови од парцијални испити, 

изработена семинарска работа и редовност на 

предавања и аудиториски вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Компјутерска детекција на шаблони 

2. Код 2FI207912 

3. Студиска програма Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика, катедра за 

компјутерски технологии и интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

втор 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Afra J. Zomorodian Topology for 

Computing 

Cambridge. 

ISBN 0-521- 

83666-2. 

2005 

2. Kong, T.Y., and A. 

Rosenfeld  

Topological Algorithms 

for Digital Image  

Processing. 

Elsevier. 

ISBN 0-444- 

89754-2  

1996 

3. Chen, L Discrete 

Surfaces and Manifolds:  

 A Theory of 

DigitalDiscrete 

Geometry and 

Topology. 

SP 

Computing. 

ISBN 0- 

9755122-1-8.  

2004 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Klette, R., and A. 

Rosenfeld  

Digital Geometry 

Morgan Kaufmann.  

ISBN 1-

55860-861- 3  

2004 

2. Hocking - Young  General Topology   

3.     



6. Академска година / семестар Прва/II 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): студентите се стекнуваат со теоретско 

и практично знаење за развој на апликации за препознавање на облици во различни 

мултимедијални содржини. По завршувањето на курсот од студентите ќе бидат во 

можност да работат на апликации за препознавање на лице, препознавање на ракопис, 

идентификација на отпечатоци, сегментација на медицински слики.   

 

11. Содржина на предметната програма:  

- Вовед 

- Препознавање и класификација 

- Баесова теорија на одлучување 

- Проценка на параметри 

- Екстракција и проценка на атрибути (PCA и трансформација на Fisher) 

- Генеративни методи 

- Методи базирани на јадра и support vector machines 

- Скриени маркови модели 

- Надгледувани и ненадгледувани методи за класификација на податоци 

- Препознавање на облици во аудио, видео содржина и слики 

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

работа, тимска работа, проект, 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 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 
(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часови 

16. Други форми 

на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30  часови 

16.2. Самостојни задачи 60 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 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) 

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 и англиски 

21. Метод на следење 

на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.

1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Расел 

Норвиг 

Вештачка 

интелегенција 

Prentice Hall 

2ро издание – преводи 

од влада на Р.М 

2002 

2. R. Duda, 

P. Hart, D. 

Stork 

Pattern Classification Wiley 2001 

3. C.M. 

Bishop 

Pattern Recognition and 

Machine Learning 

Springer 2006 

4.      

22.

2. 

 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Anil K. 

JainRichar

d C. Dubes 

Algorithms for Clustering 

Data 

 

Prentice-Hall 1988 

2. Andrew R. 

Webb Statistical Pattern 

Recognition 

 

Wiley, 2ро издание 2003 

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 Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Компјутерско инженерство и 

комуникациски технологии 

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

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

кредити 

8 

8. Наставник Доц. Д-р Игор Стојановиќ / Доц. Д-р Зоран 

Здравев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

http://www.amazon.com/Anil-K.-Jain/e/B000AQ3K74/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Anil-K.-Jain/e/B000AQ3K74/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Richard+C.+Dubes&search-alias=books&field-author=Richard+C.+Dubes&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Richard+C.+Dubes&search-alias=books&field-author=Richard+C.+Dubes&sort=relevancerank
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Andrew+R.+Webb
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Andrew+R.+Webb


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, лабораториски 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 

(15 недели х 3 часа = 45 

часа) 

45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30  часови 

16.2 Самостојни задачи 60 часови 

16.3 Домашно учење - задачи 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 



20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Процесирање на биомедицински сигнали и 

слики 

2. Код 2FI208112 

3. Студиска програма Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Компјутерско инженерство и 

комуникациски технологии 

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

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

кредити 

8 

8. Наставник Доц. Д-р Игор Стојановиќ / Доц. Д-р Зоран 

Утковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Курсот ги изучува карактеристиките на биомедицинските сигнали, изворите на 

биомедицински сигнали, и техниките за нивно процесирање кои вклучуваат  

спектрална анализа, филтрирање, аквизиција и компресија. Посебно внимание ќе 

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+Teubn

er 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 

3.     



биде посветено на анализата на карактеристиките на “ECG”, “EEG”, “EMG”, “CT” 

и “MR” сигналите. 

Курсот има за цел да ги продлабочи познавањата на студентите во областа на 

процесирањето на биомедицинските сигнали, со главен акцент на изучувањето на 

основите на обработката на биомедицински слики, вклучувајќи техники за 

подобрување на квалитетот на сликите, компресија, сегментација, регистрација и 

детекција на движење. Како резултат, студентите ќе ги совладаат основите на 

методите за процесирање на слики и сигнали, со акцент на биомедицинските 

апликации. 

11. Содржина на предметната програма:  

- Сигнали: вовед и дефиниции; 

- Техники за процесирање на сигнали: Фуриева трансформација, “Wavelet 

transform”, и други трансформации 

- Кластерирање и класификација на сигнали 

- Аквизиција на сигнали, “Compressive Sensing“ 

- Техники за намалување на шумот, спектрална анализа и филтрирање 

- Биомедицински сигнали: потекло, извори и својства 

- Електрични својства на ткивата 

- Аквизиција и процесирање на дигитални биомедицински сигнали 

- Компресија на биомедицински сигнали 

- “Wavelet“ анализа на биомедицински сигнали 

- “ECG”, “EEG” и “EMG” сигнали: физички и физиолошки карактеристики,  

анализа 

- Ултразвук: физички и физиолошки карактеристики, анализа 

- “CT” и “MR” сигнали: физички и физиолошки карактеристики,  анализа  

- Основи на морфолошко процесирање на слики  

12. Методи на учење:Предавања, лабораториски 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 

(15 недели х 3 часа = 45 

часа) 

45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30  часови 

16.2 Самостојни задачи 60 часови 

16.3 Домашно учење - задачи 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 

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 
Теорија на графови и комплексни мрежи 

2. Код 2FI208212 

3. Студиска програма Комуникациски технологии и процесирање на сигнали 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Компјутерско инженерство и 

комуникациски технологии 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

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

кредити  

8 

8. Наставник Доц. Д-р Наташа Стојковиќ 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

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

графови,  да ги проучат алгоритмите за графови и да се запознаат со комплеските мрежи. 

11. Содржина на предметната програма:  

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kayvan Najarian, 

Robert Splinter  

Biomedical Signal and 

Image Processing 

CRC Press 2006 

2. K. Najarian, C. 

Eichelberger, S. 

Najairian, S. 

Gharibnia 

Systems Biology and 

Bioinformatics: A 

Computational 

Approach 

CRC Press 2009 

3.     

22.2. 

Дополнителна 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 

Prentice Hall 2007 

3. Rafael C. 

Gonzalez, Richard 

E. Woods, Steven 

L. Eddins 

Digital Image 

Processing Using 

MATLAB 

Prentice Hall 2009 



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, теоретски и практични вежби, консултации; изработка на самостојна 

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

колоквиуми; консултации. 
 

13. Вкупен расположив фонд на време 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 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30  часови 

16.2. Самостојни задачи 60 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 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) 

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 

Надежност на компјутерски системи и мрежи  

2. Код 2FI208312 

3. Студиска програма Комуникациски технологии и процесирање на сигнали 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Компјутерско инженерство и 

комуникациски технологии 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

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

кредити  

8 

8. Наставник Доц. Д-р Наташа Стојковиќ 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметот има задача студентите да се запознаат со теоретски знаења од областа на 

надежност на системи, да се воведат техники за пресметување на надежност, со што би 

се ставило акцент на надежност на софтвер, хардверско/софртверски ситеми и мрежи. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во надежност и достапност, концепти. Техники за кодирање. Редундантност, 

заштеда и поправки: Распределба, апроксимирачки функции на надежност, паралелна 

редундантност, k од n системи, поправливи системи, standby системи, RAID системи, 

системи кои толерираат грешки. N-модуларна редундантност. Надежност на софтвер. 

Техники за поправка на софтвер:  Магнитуда на проблемот,  животен циклус на софтвер, 

теорија на надежност на софтвер, модели на грешки на софтвер, модели на надежност на 

софтвер, редудантност на софтвер,обновување на софтвер. Надежност на транспортни 



системи: Модели на графови,  надежност на двотерминални транспортни системи, 

надежност на повеќе – терминални системи. 

12. Методи на учење:  

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

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

колоквиуми; консултации. 

 

13. Вкупен расположив фонд на време 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 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30  часови 

16.2. Самостојни задачи 60 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 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) 

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. Martin L.  

Shooman 

  Reliability of Computer  

  Systems and Networks:  

  Fault Tolerance, 

  Analysis, and Design 

   

      John Wiley &  

Sons 

2002 

2. Marvin Rausand, 

Arnljot Hoylanc 

System Reliability  

Theory: Models and 

Statistical Method  

HJohn  Wiley &  

Sons 

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 Сензори и сензорски мрежи 
2. Код 2FI208412 

3. Студиска програма Компјутерски технологии и процесирање на сигнали 

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 2 година, 3 

семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
8 

8. Наставник Вон. 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, 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 

(15 недели х 3 часа = 45 

часа) 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

30 часови 



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

16.2. Самостојни задачи 60 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 75 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 40 бодови 

17.2. Проектна задача ( презентација: писмена и усна) 40 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, студентски анкети 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Географски информациони системи 

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 

 Kazem Sohraby, Daniel 
Minoli, Taie+b+ Znati 

 

Wireless Sensor Networks: 
Technology, Protocols, and 
Applications 

 

Wiley 2007 

     

3.     

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


2. Код 2FI2105612 

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 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):  

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

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

1. Вовед во ГИС 

2. ГИС податоци 

Векторски и растер 

3. Внесување на податоци  

4. Анализи во ГИС 

Основни алатки во ГИС 

Алатки за обработка на векторски податоци 

Алатки за обработка на растер податоци 

Анализа на површини 

5. Просторно моделирање 

6. Развој на ГИС апликација мобилна и веб 

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+3+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. 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 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Реставрација на слики 

2. Код 2FI208612 

3. Студиска програма Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Компјутерско инженерство и 

комуникациски технологии 

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

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

кредити 

6 

8. Наставник Доц. Д-р Игор Стојановиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со техниките и технологиите на реставрација на слики и нивна 

примена во реалниот свет. 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џули Делејни и 

Кимберли ван 

Нил 

Географски 
информациски 
системи 
 

ТРИ 2009 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     



11. Содржина на предметната програма:  

Методи за реставрација на слики: итеративни и неитаративни. 

Математички модел за анализа на  процесот за деградирање на сликата. Моделирање 

на различни деградации  кои треба да бидат земени предвид, како што се: 

замаглувањето, геометриските деградации, несовршеностите на осветлувањето и 

бојата. 

Примена на дигиталната реставрација на сликите во повеќе научни области како 

што се на пример : медицинска дијагностика, воено набљудување, сателитски и 

астрономски слики, далечинско очитување и други. Исто така примена на 

реставрацијата на рендгенските слики, кај системот за автоматско препознавање на 

регистарски таблици, кај бар-код сликите, кај LCD телевизори и монитори. 

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

учење, семинарска работа, тимска работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања- теоретска 
настава 
(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 
(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30  часови 

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење - задачи 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. Критериуми 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. A.K. Katsaggelos, 

editor 

Digital image 

restoration 

 Springer-

Verlag 

1991 



 

                                        
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 Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Компјутерско инженерство и 

комуникациски технологии 

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

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

кредити 

6 

8. Наставник Проф. 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). 

 

2.  P.C. Hansen, J.G. 

Nagy, D.P. 

O’Leary 

Deblurring images: 

matrices, spectra, 

and filtering 

 SIAM 2006 

3. R. L. Lagendijk, J. 

Biemond 

Iterative 

Identification and 

Restoration of 

Images 

, Kluwer 

Academic 

Publishers,  

1991 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Rafael C. 

Gonzalez, Richard 

E. Woods 

Digital Image 

Processing 

Prentice Hall 2007 

2. Rafael C. 

Gonzalez, Richard 

E. Woods, Steven 

L. Eddins 

Digital Image 

Processing Using 

MATLAB 

Prentice Hall 2009 

3. Al Bovik The essential guide to 

the image processing 

Academic Press 2009 



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 
(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 
(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

30 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 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 

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 John 2007 



 

  

 

Mobile Devices: An 

Introduction 

for Practitioners 

Wiley & 

Sons Inc 

3. Shibu K.V Introduction to 

Embedded Systems 

Mc Graw Hill 2009 


