
 

 

ПРЕСМЕТКОВНО ИНЖЕНЕРСТВО 

ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА – ВТОР ЦИКЛУС 

 

Предметна програма, 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.  Применета функционална анализа 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 11+8+7 900 

 

 

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

Ред         

бр. 

 

Код  
на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 
часови 

1.  Парцијални диференцијални равенки 8 3+2+2 240 

2.  Математичко моделирање и симулации  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.  Специјални функции  6 2+2+1 180 

2.  Фуриева анализа и примени 6 2+2+1 180 

3.  Нумеричка линеарнa алгебра 6 2+2+1 180 

 

 

 

 

 

Предметна програма, прва година,  втор семестар  
 

Ред         

бр. 

 

Код  
на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 
часови 

1  Инжинерска анализа 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 11+8+7 900 
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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  Пресметување со високи перформанси 8 3+2+2 240 

2  Динамички системи 8 3+2+2 240 

3 
 Нумеричко решавање на парцијални 

диференцијални равенки 
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 
 Напредни поглавја од операциони 

истражувања 
6 2+2+1 180 

2  Стохастично моделирање и редици на чекање 6 2+2+1 180 

3  Обработка на сигнали 6 2+2+1 180 

 

 

Предметна програма, втора година,  трет семестар  
 

Ред         

бр. 

 

Код  
на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 
часови 

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

2 
 Задолжителен предмет – Напредни 

поглавја од компјутерска графика 
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 30 11+8+7 900 

 

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 
 Апросимативна теорија и анализа на 

конечни елементи 
8 3+2+2 240 

2  Криптографија 8 3+2+2 240 

3 
 Податочно рударење и податочни 

складишта 
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  Методи на оптимизација на процеси 6 2+2+1 180 
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2  Теорија на хаос 6 2+2+1 180 

3 
 Наука за податоците и аналитика на 

големите податоци 
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 11+8+7 900 

 

Вкупно ECTS 30 11+8+7 900 

 

 

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 Пресметковно инженерство 

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 Прва / 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 

30 часа 
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2 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 

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 Применета функционална анализа 

2. Код 2FI206312 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Применета математика 

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

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

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 

`     
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кредити  

8. Наставник Доц. Д-р Билјана Златановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Да се стекнат знаења од областа на функционалната анализа применливи во 

инженерството. 

11. Содржина на предметната програма:  

Векторски, метрички, тополошки, банахови и хилбертови простори, линеарни 

оператори, Теорема на Хан-Банах и општ вид на линеарни функционали.  

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 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. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоеваулација 



Универзитет ,,Гоце Делчев” - Штип ....................................                                                                           

.              

 

6 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Парцијални диференцијални равенки 

2. Код 2FI209434 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

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 Прва / 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):  

- Правилно класифицира линеарни ПДР од втор ред, 

- Знае да користи техники за решавање на ПДР од прв ред, 

- Знае да користи техники за решавање на класични ПДР од хиперболичен, 

параболичен и елиптичен тип. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед, поим за парцијални диференцијални равенки; Класификација на ПДР од втор 

ред; Основни равенки на математичката физика: равенка на вибрирање на жица, равенка 

на вибрирање на мембрана, равенка на ширење на топлина во изотропно цврсто тело, 

проблеми кои се сведуваат на Лапласова равенка; Хиперболична равенка: вибрирање на 

жица, решение на Даламбер, бранова равенка, Фуриев метод; Параболична равенка: 

трансфер на топлина, Фуриев метод; Елиптична равенка: Лапласова равенка, Теорија на 

потенцијали. 

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

13. Вкупен расположив фонд на време 240 часови 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Новак 

Ивановски 

Функционална анализа Природно-

математички 

факултет, 

Универзитете 

“Кирил и Методиј”- 

Скопје 

2003 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Иван Проданов Увод вьв 

функционалния 

анализ 

Наука и 

изкуство 

1982 
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14. Распределба на расположивото време 240 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 
45 

15.2. Припрема на 

индивидуална семинарска 

работа 

30 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 

16.2. Самостојни задачи 60 

16.3. Домашно учење 75 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата  

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 

Математичко моделирање и симулации 

2. Код 2FI209535 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. E. Kreyszig Advanced Engineering 

Mathematic 

John Wiley & Sons 2006 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. J. Speck  "Lecture Notes of Partial 

Differential Equations", 

Fall 2011 

Massachusetts Institute 

of Technology, Open 

CourseWare, 

ocw.mit.edu 

2011 

`     



Универзитет ,,Гоце Делчев” - Штип ....................................                                                                           

.              

 

8 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Применета математика 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва / I 

 

 

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):  

Студентите да се стекнат со познавања на различни техники за моделирање и 

симулирање кои ќе им помoгнат да моделираат и симулираат различни процеси.  

11. Содржина на предметната програма: Основи поими од теорија на веројатност.  Вовед 

во симулации. Генерирање на случајни брови: Генерирање на “pseudo”-случајни 

броеви. Техники за генерирање на случајни броеви: Метод на линаерни 

конгруентност, комбиниран линеарнo конјугиран метод.  Тестови за случајни броеви: 

Тестови за фреквенција - Тест на Колмогоров-Смирнов, 2 – (Хи-квадрат) тест, 

Тестови со монотоност. Тест за автокорелација. Тест на растојание. Покер тест. 

Генерирање на случајни променливи: Техника сo инверзна трансформација, Техника 

со прифаќање и одбивање.  Моделирање на влезни податоци. Верификација и 

валидација на симулационен модел. Вовед во теорија на редици на чекање. Редица на 

чекање М/М/1, М/М/n. Мрежи од редици на чекање. 

 

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 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 
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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. Ross, M. Sheldon Introduction 

to Probability Models 

Post 
& Telecom Press 

2006 

2. 1. Banka, J., 

2. Carson, 

J.S.,  

3. Nelson, 

B.L., Nicol, D.M., 

 

Discrete-Event 

System Simulation 4-

rd ed 

Prentice Hаlл 2005 

3. R. Sedgewick 
K. Wayne 

Algorithms -4th 
Edition 
 

Addison Wesley 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 Специјални функции 

2. Код 2FI209333 

https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Robert+Sedgewick&search-alias=books&text=Robert+Sedgewick&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kevin+Wayne&search-alias=books&text=Kevin+Wayne&sort=relevancerank
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3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Применета математика 

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

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

кредити 

6 

 

8. Наставник Доц. Д-р Билјана Златановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентот да стекне знаење од ортогонални полиноми, Беселови функции и нивна 

примена. 

11. Содржина на предметната програма: Ортогонални полиноми. Беселови функции и 

полиноми. Хипергеометриска функција. Лапласова диференцијална равенка. 

Специјални броеви. Примена во комбинаторна анализа. 

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 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа)  

30 часа 

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

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, 

редовноста на предавања и вежби 
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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 Фуриеова анализа и примени 

2. Код 2FI204812 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

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 Прва /  I 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):  

Цел на курсот е студентите да се запознаат со Фуриеовата транформација и тоа со 

општите принципи и специфичните техники и да научат како да препознаат кога, 

зошто и како да ги употребат. 

11. Содржина на предметната програма:  

Периодичност и Фириеова серија во една димензија: ортогоналност и примена во 

парцијални диференцијални равенки. 

Дефиниција и примери на Фуриеова трансформација: специфични 

трансформации, поместување, скалирање, модулација, диференцијација, 

инверзија, примена за дифракција. 

Конволуција: примена во филтрирање, диференцијални равенки и веројатност. 

Дистрибуција (генерализирани функции): делта функции, генерализирани 

Фуриеови трансформации. 

Земање на примероци и теорема на Nyquist. 

Линеарни системи: сопствени функции и вредности, импулсен одѕив, преносна 

функција. 

Дискретна Фуриеова трансформација и FFT алгоритам: дискретна конволуција и 

дигитални филтри. 

Дводимензионална Фуриеова трансформација: примери и својства на 

дводимензионална трансформација, земање на примероци, кристалографија, 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. D.S.Mitrinović  Uvod u specijalne 

funkcije 

 

Grad. Knjiga. 

Beograd 

1980 

  2. N. N. Lebedev Special functions and 

their applications 

 

Dover 

Publications 

1972 
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Радон трансформација и медицински слики. 

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  60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности 

т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, 

семинарската, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

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

1. Наслов на наставниот предмет Нумеричка линеарнa алгебра 

 

2. Код 2FI207712 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

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 Прва / I 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):  

Студентите да стекнат со основни познавања на линеарната алгебра, изучување на 

алгоритми за наоѓање на нумерички решенија на проблеми линеарната алгебра.  

11. Содржина на предметната програма:  

Директни и итеративни методи, декомпозиција на матрици, пресметка на сопствени 

вредности и вектори, и техника на релаксација, теориска основа на анализа на грешка, 

вклучувајќи норми на вектори и матрици, примена на метод на конелни разлики. 

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

работа, тимска работа, проект, консултации. 

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

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

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Gerald B. Folland 

 

Fourier Analysis and Its 

Applications 

American 

Mathematic

al Society 

2009 

2. R. N. Bracewell, The Fourier Transform 

and its Applications 

McGraw 

Hill 

1986 

3. R. M. Gray, J. W. 

Goodman 

Fourier Transforms Kluwer 1995 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

     

     

3.     
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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 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Инженерска анализа 

2. Код 2FI202912 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

4. Организатор на студиската Факултет за информатика 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. James W. Demmel Applied Numerical 

Linear Algebra 

SIAM 1997 

2. Lloyd N. Тrefethen and 

David Bau 

Numerical Linear 

Algebra, 

SIAM 1997 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Катедра за Применета математика 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор степен 

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):  

Практична примена на инженерската анализа за решавање на инженерски 

проблеми 

11. Содржина на предметната програма:  

Поглавја од линеарна алгебра; Системи линеарни алгебарски равенки и техники 

за нивно решавање со матрични трансформации; Сопствени вредности и 

сопствени вектори и нивна примена; Фуриеви редови; Парцијални 

диференцијални равенки (ПДЕ); Хомогени и нехомогени линеарни ПДЕ; Бранова 

равенка во една димензија; Лапласова равенка; Топлинска равенка; Фуриева, 

синусна трансформација; Косинусна трансформација; Поглавја од комплексна 

анализа; 

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 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 - задачи 75 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

бодови 

17.3. Активност и учество 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) 
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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. E. Kreyszig 

Advanced 

Advanced 

Engineering 

Mathematic 

John Wiley & 

Sons 

2006 

2.     

3.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Press, W.H., 

Teukolsky, 

"Numerical 

Recipes in 

FORTRAN 77: 

The art of 

Scientific 

Computing", 2nd 

Edition, 

Cambridge 

University 

Press. 

 

2.     

3.     

     

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Пресметување со високи перформанси 

2. Код 2FI203212 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

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 

Прва / II 7. Број на ЕКТС 

кредити  

8 

8. Наставник Проф. Д-р Сашо Коцески 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта е студентите да се запознаат со основните концепти, начини и алгоритми за 
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процесирање на сигнали, како и со моделирање на системи за процесирање. 

11. Содржина на предметната програма:  

Архитектури за high-performance computing. Компајлери за системи со високи 

перформанси. Отстранување на програмските јамки. Паралелизација. Системи со 

високи перформанси. Масовни мемории. Спрежни мрежи и кластери. Grid структури. 

Grid пресметувања. Проточност. Одредување на перформанси и 207 оптимизација. 

Апликации за grid околина. Микропроцесори со високи перформанси. Проектирање и 

евалуација на современи паралелни процесори. Принципи на паралелизам. 

Паралелизам на инструкциско ниво. Повеќепроцесорски системи. Дизајн на 

мемориска хиерархија. Скалабилно паралелно процесирање. Високо паралелни 

системи. Модели за паралелно програмирање. Kомуникациони примитиви, техники за 

програмирање и компајлирање. Фундаментални концепти на паралелните алгоритми. 

2Д алгоритми. Хиперкоцка алгоритми. Хиперкоцка архитектури. Околина со пренос 

на пораки (Message Passing Interface-MPI), паралелна виртуелна машина (Parallel 

Virtual Machine-PVM). Управување со просторот за складирање податоци. Deadlock. 

Техники за синхронизација и балансирање со оптоварување. 

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 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 - задачи 75 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

бодови 

17.3. Активност и учество 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 
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21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоеваулација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kevin Dowd, 

Charles R. 

Severance, Mike 

Loukides (Editor) 

High Performance 

Computing (Risc 

Architectures, 

Optimization & 

Benchmarks) 

O'Reilly & 

Associates 

1998 

2. Chris Loosley, 

Frank Douglas 

High-Performance 

Client/Server  

John Wiley & 
Sons 

1997 

3. R. Buyya 
(Editor) 

High Performance 
Cluster Computing: 
Architectures and 
Systems, Vol. 1 

Prentice Hall 1999 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. F. Berman, G. 

Fox, T. Hey, 

(Eds) 

Grid Computing; 

Making the Global 

Infrastructure a Reality 

John Wiley & 

Sons Ltd 

2003 

2.     

3.     

     

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Динамички системи 

2. Код 2FI209232 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

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 

Прва / II 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):  

Да се запознаат студентите и да стекнат знаења од Динамички системи и нивната 
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примена во инженерството. 

11. Содржина на предметната програма:  

Дискретни динамички системи: диференцни равенки, фиксни и периодични точки, 

стабилност, примери; 

Непрекинати динамички системи: диференцијални равенки, фиксни точки, 

стабилност, примери. 

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 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 - задачи 75 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

бодови 

17.3. Активност и учество 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 

Самоеваулација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. K. T. Alligood 

T. D. Sauer 

J. A. Yorke 

CHAOS: 

An Introduction to 

Dynamical Systems 

Springer, USA 2000 
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2. M. W. Hirsch 

S. Smale 

R. L. Devaney 

Differential equations, 

Dynamical systems and 

an introduction to chaos  

 

Elsevier, USA 2004 

3. M. Kulenović and 

O. Merino 
 

Discrete Dynamical 
systems and Difference 
Equations with 
Mathematica 

Chapman and 

Hall/CRC, Boca 

Raton, London 

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 Нумеричко решавање на парцијални 

диференцијални равенки 

2. Код 2FI209636 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Применета математика 

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 парцијални и диференцијални равенки со практични примери за 

решавање на проблеми. 

11. Содржина на предметната програма:  

Типови на парцијални диференцијални равенки (ПДЕ). Гранични услови и Иницијални 

услови. Нумерички методи за решавање на елиптични ПДЕ. Laplace-ова и Poisson-ова 

равенка. Гранични проблеми. Имплицитни методи. Нумерички методи за решавање на 

параболични ПДЕ. Равенка на пренос на топлина. Нумерички методи за решавање на 

хиперболични ПДЕ. Бранова равенка. Иницијални проблеми. Експлицитни методи. 

Стабилност на методот. Ред на точност на методот. Multistep методи. 

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. 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)  45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)  

15. Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска 45 часа 
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активности настава  

(15 недели х 3 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. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

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 поглавја од операциони истражувања 

2. Код 2FI205012 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

4. Организатор на студиската Факултет за информатика 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. G.D. Smith: “Numerical Solution of 

Partial Differential 

Equations” 

3rd Edition, 

Oxford 

University 

Press,  

1985 

   Sod, G. “Numerical Methods in 

Fluid Dynamics” 

Cambridge. 

UK Univ. 

Press.,  

1985 
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програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Катедра за Применета математика 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва / II 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:  
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 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 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

(15 недели х 2 часа = 30 часа)  

30 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 60 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање 60% успех од сите предиспитни активности, т.е. 
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на завршен испит 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 

Стохастично моделирање и редици на чекање 

2. Код 2FI209737 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Применета математика 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

6. Академска година / 

семестар 

Втора/III  7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Доц. Д-р Наташа Стојковиќ 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите стекнуваат знаења за моделирање со помош на вериги на Марков и 
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редици на чекање. Исто така че се запознаат и со практични примери за моделирање 

и анализа на мрежен сообраќај и перформанси. 

11. Содржина на предметната програма:Стохастични процеси. Стационарни и ергодични 

процеси. Пуасонов процес и екпоненцијално распределено време на интервали 

помеѓу две пристигнувања.  Главни карактеристики а Пуасонов процес. Маркови 

процеси, вериги на Марков и својство на Марков. Транзитивни и стационарни 

состојби. Дискретна верига на Марков. Непрекината верига на Марков. Користење на 

маркови вериги за моделирање и анализа на стохастични процеси. Процеси на раѓање 

и умирање. Вовед во теоријата редици на чекање. Редици на чекање со еден и повеќе 

сервери, со безконече и конечен капацитет. Редици на чекање од облик M/G/1 и 

GI/M/c. Случајно талкање и GI/G/1 редица на чекање. Мрежи од редици н чeкање со 

блокирање, механизми за блокирање. Мрежен сообраќај и анализа на перформанси. 

12. Методи на учење:  

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

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

колоквиуми; консултации. 

 

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

14. Распределба на расположивото 

време 
30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

(15 недели 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 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 
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21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. W. R. Wolff    Stohastic Modeling and 

the Theory of Queues 

 

   
      Prentice Hall 

 

1989 

2. B. Balsamo 

V. de Nitto 

Persone 

R. Onvural 

Analysis of Queueing 
Networks with 
Blocking 

 

Springer 2001 

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 сигнали 

2. Код 2FI203312 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

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 

Прва / II 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):  

Целта е студентите да се запознаат со основните концепти, начини и алгоритми 

за процесирање на сигнали, како и со моделирање на системи за процесирање. 

11. Содржина на предметната програма:  

Поими за сигнали и системи, дискретни сигнали и дигитално процесирање на 
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сигнали. 

Запознавање со Фуриеова трансформација, идентитет на Парсервал и 

фреквенциски спектар на аналоген сигнал. 

Z-трансформација: дефиниција, конвергенција, особини, инверзна. 

Фреквенциски спектар на дискретен сигнал. 

Основни поими од дискретни системи: конволуција, преносна функција, 

диференцна равенка, принуден одзив, стабилност. 

Дискретизирање на случајни сигнали, реконструкција на аналогниот сигнал. 

Поими и дефиниција на Дискретна фуриева трансформација (DFT). FFT - 

алгоритми. 

Апликација на DFT за брзо пресметување на конволуција.: линеарна конволуција, 

циклична конволуција. 

Проектирање на FIR и IIR дигитални филтри. 

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 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

(15 недели х 2 часа = 30 часа)  

30 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 60 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

бодови 

17.3. Активност и учество 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, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоеваулација 

22. Литература 
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22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. John G. Proakis 

Dimitris G. 

Manolakis 

Digital Signal 

Processing 

Prentice 

Hall 

2006 

2. Mitra, Sanjit K. Digital Signal 

Processing: A 

Computer-Based 

Approach 

McGraw Hill 2001 

3. John G. Proakis 
Vinay K. Ingle 

Digital Signal 

Processing Using 
MATLAB 

CL 

Engineering 

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 Одбрани поглавја од нумеричка анализа 

2. Код 2FI201312 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Применета математика 

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 Александар Крстев 

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-
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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 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 70 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоеваулација 
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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 Пресметковно инженерство 

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 

Втора / III 7. Број на ЕКТС 

кредити  

8 

8. Наставник 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, нумерички вежби, 

електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации. 

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.nr

book.com/a/b

ookfpdf.php 
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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 - задачи 75 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

бодови 

17.3. Активност и учество 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, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоеваулација 

22. 

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 

     

22.2. Дополнителна литература 
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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 Апросимативна теорија и анализа на конечни 

елементи 

2. Код 2FI209838 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

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 Втора / III 

 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Проф. Д-р Игор Стојановиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Практична примена на методот на конечни елементи за решавање на инженерски 

проблеми 

11. Содржина на предметната програма:  

- Варијациона формулација. Апроксимативни методи. Директна метода. Метода на 

резидуум. Точност и конвергенција. Елементи и интерполациони функции. Lagrange-

ови полиноми, Serendipity елементи, Hermite-ови полиноми. Природни координати. 

Интерполациони функции за некои елементи во системот на природни координати. 

Криволиниски конечни елементи. Изопараметарски елементи. Нумеричка интеграција. 

Дводимензионални и тродимензионални проблеми.Ротационо-симетрични проблеми. 

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 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 
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16.3. Домашно учење 75 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Проектна задача 30 бодови 

17.2. Семинарска работа ( презентација: писмена и усна) 50 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоеваулација 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Криптографија 

2. Код 2FI206312 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

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 Втора / III 7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Проф. д-р Александра Милева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. G.D. Smith Numerical Solution of 

Partial Differential 

Equations 

3rd Edition, 

Oxford 

University 

Press 

1985 

   Sod, G. Numerical Methods in 

Fluid Dynamics 

Cambridge. 

UK Univ. 

Press 

1985. 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

     

     



Универзитет ,,Гоце Делчев” - Штип ....................................                                                                           

.              

 

33 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој курс е студентите да се стекнат со напредни знаења од криптографијата и 

криптографските примитиви и протоколи, како и основни знаења од криптоанализата. 

11. Содржина на предметната програма:  

Класична криптографија; Перфектна тајност, шифра на Вернам, проточни шифри, 

Trivium, Edon-80, генератори на случајни броеви; Блок шифри, DES, AES, модови на 

операција, псевдо-случајни пермутации и функции, напади; Линеарна и диференцијална 

криптанализа; Интегритет на пораки, кодови за автентикација на пораки (MAC); Хеш 

функции, MD5, SHA1, SHA-2, Keccak, SHA3 кандидати, напади; Криптографија со 

јавни клучеви: математички основи, Diffie-Hellman размена на клучеви, ElGammal и 

Cramer–Shoup криптосистеми, RSA, Rabin, Goldwasser-Micali  криптосистеми; Тестови и 

генератори за прости броеви, алгоритми за факторизација и пресметување на дискретни 

логаритми; Дигитални потписи, инфраструктура за јавни клучеви (PKI); Протоколи за 

договарање на клучеви; Криптографски протоколи 

12. Методи на учење: Предавања, дискусии, лабораториски вежби, 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 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 75 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 50 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

30 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 Самоеваулација 
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наставата 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Податочно рударење и податочни складишта 

2. Код 2FI201012 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

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 Проф. д-р Цвета Мартиновска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите стекнуваат знаења за техники за пронаоѓање на не-експлицитни 

информации во бази на податоци и нивно интерпретирање. 

11. Содржина на предметната програма:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

работа, тимска работа, проект, консултации. 

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

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. J. Katz, Y. Lindell Introduction to Modern 

Cryptography 

Chapman & 

Hall/CRC Press 

2007 

2. S. Vaudenay A Classical Introduction to 

Cryptography: Applications 

for Communications 

Security 

Springer 

Science+ 

Business Media, 

Inc. 

2006 

3. D. R. Stinson Cryptography: theory and 

practice, 3rd edition 

Chapman & 

Hall/CRC 

2005 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. N. Smart Cryptography: An 

Introduction, 3rd Edition 

McGraw Hill 2004 

2. A. J. Menezes, P. Van 

Oorschot, S. A. Vanstone 

Handbook of Applied 

Cryptography 

CRC Press 1997 

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

1. Наслов на наставниот предмет Методи на оптимизација на процеси 

2. Код 2FI209939 

3. Студиска програма Преметковно инженерство 

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 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):  

Овој курс има за цел да ги запознае студентите со една од најбитните фази во процесот 

на методи на оптимизација. Истовремено преку практични примери студентите ќе се 

стекнат со апликативни знаења Модели на оптимизација, водење на процеси. 

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 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Pang-Ning Tan, Michael 

and Steinbach Vipin 

Kumar 

Introduction to Data 

Mining 

Pearson 2006 

2. S. M. Weiss and N. 

Indurkhya 

Predictive Data Mining, Morgan 

Kaufmann 

1998 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. U.M. Fayyad, G. 

Piatetsky-Shapiro, P. 

Smyth and R. 

Uthurusam, 

Advances in 

Knowledge Discovery 

and Data Mining 

 

AAAI/MIT 

Press 

1996 

2. M. Berry Data Mining 

Techniques: for 

Marketing, Sales, and 

Customer Support 

John Wiley 1997 

3.     



Универзитет ,,Гоце Делчев” - Штип ....................................                                                                           

.              

 

37 

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, лабараториски вежби, нумерички вежби, семинарска 

работа, тимска работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часови 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања- теоретска 

настава 
30 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

теренска и 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 70 бодови 

17.2 Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

20 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоеваулација 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот Теорија на хаос 
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предмет 

2. Код 2FI207312 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

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 

Втора / III 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Доц. д-р Билјана Златановска 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со теоријата на хаос со 

практични примери за решавање на нелинеарни динамички проблеми. 

11. Содржина на предметната програма:  

Преглед на нелинеарни феномени; Точкести атрактори во автономни системи; 

Циклични атрактори во автономни системи; Периодични атрактори кај принудни 

осцилатори; Хаотични атрактори кај принудни осцилатори; Стабилност и бифуркации 

на рамнотежи и циклуси; Стабилност и бифуракација на пресликувања; Типови на 

рекурентни однесувања на системи; Лоренцов систем; Примена на теоријата на хаос 

во физичките и техничките науки. 

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 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

(15 недели х 2 часа = 30 часа)  

30 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 60 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

бодови 

17.3. Активност и учество 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) 
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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. J.M.T. 

Thompson, 

H.B. Stewart 

Nonlinear Dynamics 

and chaos 

John Wiley & 

Sons Ltd. 

2002 

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 2FI210040 

3. Студиска програма Пресметковно инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Применета математика 

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

6. Академска година / семестар Втора /     III 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф.. Д-р Зоран Здравев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Овој предмет студентите ги воведува во областа на големи податоци и во животниот 

циклус на аналитика на податоците како алатка за решавање на деловните 

предизвици кои се потпора на големите податоци. Со предметот се стекнува основата 

за основните и напредните аналитички методи и вовед во технологиите и алатките за 

аналитика на  големи податоци. 

11. Содржина на предметната програма:  

Дефинирање и преглед на големите податоци, состојба во практика на  аналитика, 
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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 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 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа)  

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часа 

16.2 Самостојни задачи 30 часа 

16.3 Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Проектна задача 25 бодови 

17.2. Семинарска работа (презентација: писмена и 

усна) 

25 бодови 

17.3. Активност и учество 50 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од редовноста на предавања, вежби и 

друга форма на активност 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 
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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.     



 

 

Список на наставен кадар кои се планираат да учествуваат во реализација на 

студиската програма Пресметковно инженерство_, втор циклус, II годишни студии, 240 ЕКТС. 

 

Ред. 

број 

Име и презиме Институција од 

каде доаѓа 

Научен 

степен 

Звање и област во 

кое е избран 

Наслови на предмети кои се 

планираат да ги покрива 

Вид на 

изјава (1, 

2,3,4 или 5) 

1. Владо Гичев Универзитет 

”Гоце Делчев” 

Штип 

Факултет за 

информатика 

Доктор на 

науки 

Редовен професор 

Применета 

математика и 

математичко 

моделирање 

Методологија и организација на 

научно истражувачка работа  

Парцијални диференцијални равенки  

Инжинерска анализа  

Нумеричко решавање на парцијални 

диференцијални равенки  

 

2. Билјана 

Златановска 

Универзитет 

”Гоце Делчев” 

Штип 

Факултет за 

информатика 

Доктор на 

науки 

Доцент 

Диференцијални 

равенки 

Применета функционална анализа  

Динамички системи  

Теорија на хаос 

Специјални функции 

 

3. Александар 

Крстев 

Универзитет 

”Гоце Делчев” 

Штип 

Факултет за 

информатика 

Доктор на 

науки 

Доцент 

Процесирање на 

податоци 

и информациски 

системи и 

програмирање 

Напредни поглавја од операциони 

истражувања  

Нумерички линеарнa алгебра  

Напредни поглавја од нумеричка 

анализа  

Методи на оптимизација на процеси  

 

4. Цвета 

Мартиновска 

Универзитет 

”Гоце Делчев” 

Штип 

Доктор на 

науки 

Редовен професор 

Вештачка 

интелигенција и 

Податочно рударење и податочни 

складишта  
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Факултет за 

информатика 

системи и Бази на 

податоци 

 

5. Наташа 

Стојковиќ 

Универзитет 

”Гоце Делчев” 

Штип 

Факултет за 

информатика 

Доктор на 

науки 

Доцент 

Алгоритми и 

Симулација 

Математичко моделирање и 

симулации 

Стохастички методи и редици на 

чекање  

 

6. Сашо Коцески Универзитет 

”Гоце Делчев” 

Штип 

Факултет за 

информатика 

Доктор на 

науки 

Вонреден професор 

Вештачка 

интелигенција и 

системи 

Напредни поглавја од компјутерска 

графика  

Пресметување со високи перформанси 

 

7. Игор Стојановиќ Универзитет 

”Гоце Делчев” 

Штип 

Факултет за 

информатика 

Доктор на 

науки 

Доцент 

Информатика и 

Процесирање на 

податоци 

Фуриева анализа и примена 

Обработка на сигнали  

Апросимативна теорија и анализа на 

конечни елементи 

 

8. Зоран Здравев Универзитет 

”Гоце Делчев” 

Штип 

Факултет за 

информатика 

Доктор на 

науки 

Доцент 

Информатика и 

Информациони 

системи и 

програмирање 

Наука за податоците и аналитика на 

големите податоци 
 

9. Александра 

Милева 

Универзитет 

”Гоце Делчев” 

Штип 

Факултет за 

информатика 

Доктор на 

науки 

Вонреден професор 

Информатика и 

Информациони 

системи и мрежи 

 

 

Криптографија  

 

1) Изјава со која се дава согласност само за учество во реализација на наставата. Се однесува само на тие наставници кои се вработени и се 

избрани во наставно- научни звања на други високообразовни установи (факултети, институти, ) во земјата и странство, со претходно 

донесена Одлука од наставно-научниот совет за давање согласност за нивно ангажирање. Нивното ангажирање се регулира со склучување на 

договори. 
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2) Изјава со која се дава согласност само за учество во реализација на наставата. Се однесува само на тие наставници кои се вработени и се 

избрани во наставно- научни звања на други високообразовни установи (факултети, институти, ) во земјата и странство, без претходно 

донесена Одлука од наставно-научниот совет за давање согласност за нивно ангажирање. Нивното ангажирање се регулира со склучување на 

договори. 

3) Изјава со која се дава согласност дека кандидатот ќе се пријави на конкурс и доколку биде избран ќе заснова работен однос на единиците на 

Универзитетот ,,Гоце Делчев”. Се однесува само на тие кандидати за наставници кои не се вработени на  високообразовни установи 

(факултети, институти, ) во земјата и странство, а кои ќе се пријават на конкурс за избор во наставно- научни звања.   

4) Изјава со која се дава согласност дека кандидатот ќе се пријави на конкурс и доколку биде избран ќе заснова работен однос на единиците на 

Универзитетот ,,Гоце Делчев”. Се однесува само на тие кандидати за наставници кои не се вработени, а кои ќе се пријават на конкурс за 

избор во наставно- научни звања. 

5) Изјава со која се дава согласност само за учество во реализација на наставата. Се однесува само на тие наставници кои не се вработени на  

високообразовни установи (факултети, институти, ) во земјата и странство, а кои ќе се пријават на конкурс за избор во насловни наставно- 

научни звања.   

 

 
 



 

 

Табеларен преглед на наставници ангажирани во изведувањето на наставата на 

студиската програма Пресметковно инженерство според институцијата каде имаат засновано 

редовен работен однос 

 

Ред. 

број 

Наставно-научни звања 

В
р

а
б
о
т
ен

и
 н

а
 

ед
и

н
и

ц
а
т
а
 

п
р

ед
л

а
г
а
ч

 н
а
 

ст
у
д

и
ск

а
т
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п
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а
м
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В
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и
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а
 

д
р

у
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и

 е
д
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и
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и
 

в
о
 р

а
м

к
и

т
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н
а
 

У
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Д
 

В
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и
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а
 

ед
и

н
и
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и

 о
д

 

о
ст

а
н

а
т
и

 

У
н

и
в

ер
зи

т
ет

и
 

В
р

а
б
о
т
ен

и
 в

о
 

д
р

у
г
и

 

н
ео

б
р

а
зо

в
н

и
 

у
ст

а
н

о
в

и
- 

ф
и

р
м

и
 

1. Редовни професори 2 / / / 

2. Вонредени професори 2 / / / 

3. Доценти 5 / / / 

4. Насловни вонредни 

професори 

/ / / / 

5. Насловни доценти / / / / 

 Вкупно наставници 9 / / / 

 

Табеларен преглед само на тие наставници ангажирани во изведувањето на наставата 

на студиската програма Пресметковно инженерство кои докторирале во научно-

истражувачкото подрачје, поле и област каде припаѓа студиската програма.  
 

Ред. 

број 

Наставно-научни звања Број на 

наставници 

1. Редовни професори 2 

2. Вонредени професори 2 

3. Доценти 5 

4. Насловни вонредни 

професори 

/ 

5. Насловни доценти / 

 Вкупно наставници 9 
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Во продолжение за сите наставници кои учествуваат во реализацијата на студиската 

програма Пресметковно инженерство, организирана на Факултетот за информатика,  

Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип, пополнет е Прилог бр.4  

 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

1. Име и презиме Владо Гичев 

2. Дата на раѓање 8 Ноември 1963 

3. Степен на образование трет степен 

4. Наслов на научниот 
степен 

Доктор по технички науки 

5. Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

PhD Civil 

Engineering 

2005 Univ. of Southern 

California, Los 

Angeles, California, 

USA 

MSc 1996 Машински факултет 

Унив. “Св. Кирил и 

Методиј“, Скопје 

BS 1988 Градежен факултет 

Унив. “Св. Кирил и 

Методиј“, Скопје 
6. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 
магистер 

Подрачје Поле Област 

2  
Техничко-
технолошки науки 

214 машинство 21417  

техничка механика и 

механика на цврсто 

тело 
7. Подрачје, поле и област 

на научниот степен доктор 
Подрачје Поле Област 

2  
Техничко-
технолошки науки 

207 

Градежн. и 

водостопанство 

 

- 20703 земјотресно 

инженерство 

- 20705 

Механ. на цврсто и 

деформаб. тело 

- 11004 

нумеричка анализа 

-10912 

Применета 

математика и мат. 

Моделирање 
8. Доколку е во работен 

однос да се наведе 
институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран 
и во која област 

Институција Звање во кое е избран 
и област 

Факултет за информатика, 
Универзитет Гоце Делчев - Штип 

Редовен професор 

- 11004  

- 20705  

- 10912 
9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот 

циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Основи на програмирање КИТ, КН, БИ /факултет за информатика 
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2. Нумерички методи КИТ, КН, Математика/факултет за 

информатика 
3. Сметачки алатки во инженерство КИТ и КН/факултет за информатика 
4. Програмски јазик  Математика/ факултет за информатика 

САУ/факултет за електротехника, УГД 
5. Компјутерски практикум 2 Математика/ факултет за информатика 

6. Основи на програмирање Универзитетски изборен предмет 
7. Компјутерски практикум 1 Математика/ факултет за информатика 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Одбрани поглавја од Нумеричка 

анализа 

Пресметковно инженерство, 

Интелегентни системи и роботика, 

Комуникациски технологии и 

процесирање, Информациски и веб 

технологии, Математика 

/ Факулултет за информатика 

2. Нумеричко решавање на парц. 

диференцијални равенки 

Пресметковно инженерство 

/ Факулултет за информатика 
3. Парцијални 

диференцијалниравенки 

Пресметковно инженерство 

/ Факулултет за информатика 
4. Нумерички методи во финасии Финансиска и актуарска математика 

/ Факултет за информатика 
5. Методологија и организација на 

научно истражувачка работа 

 

Информациски и веб технологии 
/Факултет за информатика 

6. Методологија и организација на 

научно истражувачка работа 

 

Сите наставни програми 

/ Факулултет за информатика 

7. Инженерска анализа  Пресметковно инженерство 

/ Факулултет за информатика 
8.   

9.   

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Нумеричко решавање на 

парцијални диференцијални 

равенки 

Кампус за техничко-технолошки науки 

2. Напредна инженерска анализа Кампус за техничко-технолошки науки 
3. Пропагирање на бранови Кампус за техничко-технолошки науки 

4.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 



Универзитет ,,Гоце Делчев” - Штип ....................................                                                                           

.              

 

23 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Д-р Владо Гичев Распределба на сеизмичка 

енергија при интеракција 

објект – темел - почва 

УГД, 2014-2015 
 

2. Д-р Владо Гичев Изработка на софтверска 

апликација „Каталог на 

културни настани и 

културни обележја“ 

Проект со „Заедница на 

единиците на локалната 

самоуправа на 

Република Македонија 

– ЗЕЛС“, 2012-2013 
3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Д-р. Владо Гичев: Учебник под наслов 

Основи на програмирање за 

предметот Основи на 

програмирање 

 

УГД,2013/2014 

2. Д-р. Владо Гичев: Интерна скрипта по 

предметот „Основи на 

програмирање“   

 

УГД, 2011-2012 

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Done Stojanov, Cveta 
Martinovska 

Time Complexity improvement 
of the First processing Stage of 
the Intelligent Clustering 

Yearbook of the 
Faculty of Computer 
Science. 2013 

2. Vitanov Goran 
Martinovska Cveta, 
Zdravev Zoran 

Process of Creating and Using 
Data Warehouse in a 
Wholesale 

The 9th Conference for 
Informatics and 
Information 
Technology (CIIT 
2012), pp.20-21, 2012, 
Bitola, Macedonia.  

3. Цвета Мартиновска, 
Билјана Т. Филипова 

Техники и алатки на 
податочното рударење како 
поддршка на процесот на 
донесување одлуки 

Зборник на трудови, 
Економски факултет, 
Штип, 2012 

4. Kotevski Aleksandar 
and Martinovska 
Bande Cveta 

Recommending audio and 
video materials based on tag-
based collaborative filtering. 

11th Conference for 
Informatics and 
Information 
Technology (CIIT 
2014), April 2014 

5.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 15 

11.2. Магистерски работи 2 

11.3. Докторски дисертации 4 
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12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет 
години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 
години 

Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Stojanova, Aleksandra 

and Zlatanovska, 

Biljana and Kocaleva, 

Mirjana and Gicev, 

Vlado 

(2015) Obtaining 

functions from fourier 

series with Matlab.  

In: ITRO 2015, 26 June 

2015, Zrenjanin, Serbia 

2. Zlatev, 

Zoran and Golubovski, 

Roman and Gicev, 

Vlado 

Data processing of 

recorded motion at seven-

story hotel in Van Nuys, 

California during 

Northridge earthquake 

1994.   

In: ITRO 2014, 27 June 

2014, Zrenjanin, Serbia 

(2014)  

3. А.Ристеска, В.Гичев, 

В.Кокаланов, 

З.Златев 

The response of a shear 

beam as 1d medium to 

seismic excitations 

dependent on the 

boundary conditions,  

XI Balkan Conference on 

Operational Research , 

Zlatibor 

2013 

4. Zlatev, 

Zoran and Gicev, 

Vlado and Kokalanov, 

Vasko and Suteva, 

Gabriela  

 Comparison of the 

performance of the 

artificial boundaries p3 

and p4 stacey depending 

on interval.  

 

XVIII Naucno – strucni 

skup informacione 

tehnologije (IT 2013) 

5. Risteska, 

Aleksandra and Gicev, 

Vlado and Zlatev, 

Zoran and Kokalanov, 

Vasko 

 The response of a shear 

beam as 1d medium to 

seismic excitations 

dependent on the 

boundary conditions.  

In: XI Balkan Conference 

on Operation Research, 7-

11 Sept 2013, Belgrade & 

Zlatibor 

6. V. Gicev and M.D. 

Trifunac 

A note on predetermined 

earthquake damage 

scenarios for structural 

health monitoring,   

Struct. Control and Health 

Monitor. (2011), Pub. 

Online: Jun 28 2011 

(wileyonlinelibrary.com). 

DOI: 10.1002/stc.470 
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Gicev, V. and 

Trifunac, M.D. 

A note on predetermined 

earthquake damage scenarios 

for structural health 

monitoring,   

Structural Control and 

Health Monitoring, 

vol. 19 (8),746-757, 

2012(1,544); 
2. Gicev, V., Trifunac, 

M.D and Orbovic, N. 

Translation, torsion, and wave 

excitation of a building during 

soil-structure interaction 

excited by an earthquake SH 

pulse,  

Soil Dynamics and 

Earthquake 

Engineering, vol. 77, 

2015, 391-401.  

(IF=1.215) 

http://eprints.ugd.edu.mk/13487/
http://eprints.ugd.edu.mk/13487/
http://eprints.ugd.edu.mk/13487/
http://eprints.ugd.edu.mk/10383/
http://eprints.ugd.edu.mk/10383/
http://eprints.ugd.edu.mk/10383/
http://eprints.ugd.edu.mk/10383/
http://eprints.ugd.edu.mk/10383/
http://eprints.ugd.edu.mk/10383/
http://scholar.ugd.edu.mk/math/publications/response-shear-beam-1d-medium-seismic-excitations-dependent-boundary-conditions
http://scholar.ugd.edu.mk/math/publications/response-shear-beam-1d-medium-seismic-excitations-dependent-boundary-conditions
http://scholar.ugd.edu.mk/math/publications/response-shear-beam-1d-medium-seismic-excitations-dependent-boundary-conditions
http://scholar.ugd.edu.mk/math/publications/response-shear-beam-1d-medium-seismic-excitations-dependent-boundary-conditions
http://scholar.ugd.edu.mk/math/publications/response-shear-beam-1d-medium-seismic-excitations-dependent-boundary-conditions
http://eprints.ugd.edu.mk/7031/
http://eprints.ugd.edu.mk/7031/
http://eprints.ugd.edu.mk/7031/
http://eprints.ugd.edu.mk/7031/
http://eprints.ugd.edu.mk/7031/
http://eprints.ugd.edu.mk/7355/
http://eprints.ugd.edu.mk/7355/
http://eprints.ugd.edu.mk/7355/
http://eprints.ugd.edu.mk/7355/
http://eprints.ugd.edu.mk/7355/
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3. Gicev, V. and 

Trifunac, M.D. 

Energy dissipation by 

nonlinear soil strains during 

soil-structure interaction 

excited by SH pulse,  

 

Soil Dynamics and 

Earthquake 

Engineering, vol. 43, 

2012, 261-270(1,276). 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. V. Gicev, M.D. 

Trifunac, and M.I. 

Todorovska. 

Reduction of seismic 

wave energy of SH 

pulse by nonlinear 

soil,  

 

15th World 

Conference of 

Earthquake 

Engineering, Lisboa, 

Portugal, 24-28 

Sep.2012 

 2012 

2. Gicev, V. and Trifunac 

M.D. 

Asymmetry of 

nonlinear soil strains 

during soil-structure 

interaction excited by 

SH pulse,  

 

Izgradnja, vol. 66, br. 

5-6, 2012, 129-148 

2012 

3.     

 

 

 

 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

1. Име и презиме Цвета Мартиновска 

2. Дата на раѓање 27.06.1965 

3. Степен на образование трет степен 

4. Наслов на научниот степен Доктор по технички науки 

5. Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор на технички 
науки 

2004 Електротехнички 
факултет - Скопје 

Магистер по 
електротехнички 
науки 

1993 Електротехнички 
факултет - Скопје 

Дипломиран 
електротехнички 
инженер 

1989 Електротехнички 
факултет - Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

2  
Техничко-
технолошки науки 

2 12 
Компјутерска 
техника и 
информатика 

2 12 05  
Вештачка 
интелигенција и 
системи 
2 12 03 Бази на 
податоци 
2 12 01 Програмски 
јазици 

7. Подрачје, поле и област на Подрачје Поле Област 
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научниот степен доктор 2  
Техничко-
технолошки науки 

2 12 
Компјутерска 
техника и 
информатика 

2 12 05  
Вештачка 
интелигенција и 
системи 
2 12 03 Бази на 
податоци 
2 12 01 Програмски 
јазици 
1 10 00 Информатика 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

Факултет за информатика, 
Универзитет Гоце Делчев - Штип 

Вонреден професор, 
Информатика 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот 
циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Објектно-ориентирано 
програмирање 

КН, КИТ, БИ, Мат 
Факултет за информатика 
САУ, ОИЕ, Електротехнички факултет 

2. Бази на податоци КН, КИТ, БИ 
Факултет за информатика 

3. Вештачка интелигенција КН, КИТ 
Факултет за информатика 

4. Напредни алгоритми КН, КИТ 
Факултет за информатика 

5. Основи на податочно рударење 
и складишта 
 

КН 
Факултет за информатика 

6. Е-комерција 
 

КН, КИТ, БИ 
Факултет за информатика 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Обработка на природни јазици Интелигентни системи и роботика 
/Факултет за информатика 

2. Податочно рударење и 
податочни складишта 

Информациски и веб технологии, 
Информациони системи и технологии, 
Пресметковно инженерство 
/Факултет за информатика 

3. Е-комерција Финансиска и актуарска математика 
/Факултет за информатика 

4. Машинско учење Интелигентни системи и роботика, 
Комуникациски технологии и 
процесирање на сигнали, 
/Факултет за информатика 

5. Пребарување на информации Информациски и веб технологии 
/Факултет за информатика 

6. Компјутерски и методички 
практикум по информатика 

Информатичко и математичко 
образование 
/Факултет за информатика 

7. Современа методика на 
наставата по математика и 
информатика 

Информатичко и математичко 
образование 
/Факултет за информатика 
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8. Алгоритми и структури на 
податоци 

Математика 
/Факултет за информатика 

9. Веб технологии за поддршка 
на бизнисот 

Сите студиски програми од втор циклус 
на УГД 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Пресметковна анализа на 
податоци 

Информатика/Факултет за информатика 

2. Напредни веб технологии Информатика/Факултет за информатика 

3. Препознавање на облици и 
машинско учење 

Информатика/Факултет за информатика 

4. Напредни интеракциски 
интерфејси 

Информатика/Факултет за информатика 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Martinovska Cveta, 
Klekovska Mimoza, 
Nedelkovski Igor, 
Kaevski Dragan 

Feature Selection for 
Classification of Old Slavic 
Letters. 

Journal of Control 
Engineering and Applied 
Informatics , 16 (4). pp. 
81-90. ISSN 1454-8658 
(IF (2013)=0.228). ( (2014) 

2. Stojanov Done, 
Koceski Saso, Mileva 
Aleksandra, Koceska 
Natasa, Martinovska 
Cveta 

Towards Computational 
Improvement of DNA 
Database Indexing and 
Short DNA Query 
Searching 

Biotechnology and 
Biotechnical Equipment, 
28 (3). Taylor & Francis. 
ISSN 1310-2818 (IF 
(2013)= 0.379) (2014) 

3. Stojanovic Igor,  
Markovski Smile, 
Martinovska Cveta 
and Mileva 
Aleksandra 

Application of the 
progressive wavelet 
correlation for image 
recognition and retrieval 
from the collection of 
images 

Technics Technologies 
Education Management, 7 
(4). pp. 1550-1560. ISSN 
1840-1503.(IF 
(2011)=0.351) (2012) 

4. Stojanov Done and 
Martinovska Cveta 

Improved alignment of 
homologous DNA 
sequences 

Annals of West University 
of Timişoara, ser. Biology, 
16 (2). pp. 97-106. ISSN 
1453-7680. (2014) 

5. Martinovska Cveta, 
Klekovska Mimoza, 
Nedelkovski Igor and 
Kaevski Dragan 

Methodologies for 
recognition of old Slavic 
Cyrillic characters 

International Journal of 
Computational Intelligence 
Studies, 2 (3/4). pp. 264-
287. ISSN 1755-4977. 
(2013) 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Цвета Мартиновска 
Банде, Владо Гичев, 
Андреа Кулаков, 
Виолета Димовска, 
Виолета Иванова, 
Душан Биков, 
Димитрија Ангелков, 
Дејан Коцев и 
Драган Анастасов 

Сензорски мрежи за 
надгледување и контрола 
на производство на вино 

2014-2015 

2. Александра Милева, Развој на нови алгоритми 2012-2013 
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Сашо Коцески, 
Цвета Мартиновска 
Банде, Владо 
Трајковиќ, Доне 
Стојанов, Марија 
Калејска 

и софтверска библиотека 
за примена во 
биомедицинското 
инженерство 

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Мартиновска Цвета Дигитална логика Универзитет „Гоце 
Делчев“, 2011 
ISBN 978-608-4504-40-5 
 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Done Stojanov, Cveta 
Martinovska 

Time Complexity 
improvement of the First 
processing Stage of the 
Intelligent Clustering 

Yearbook of the Faculty 
of Computer Science. 
2013 

2. Vitanov Goran 
Martinovska Cveta, 
Zdravev Zoran 

Process of Creating and 
Using Data Warehouse in a 
Wholesale 

The 9th Conference for 
Informatics and 
Information Technology 
(CIIT 2012), pp.20-21, 
2012, Bitola, Macedonia.  

3. Цвета Мартиновска, 
Билјана Т. Филипова 

Техники и алатки на 
податочното рударење како 
поддршка на процесот на 
донесување одлуки 

Зборник на трудови, 
Економски факултет, 
Штип, 2012 

4. Kotevski Aleksandar 
and Martinovska 
Bande Cveta 

Recommending audio and 
video materials based on tag-
based collaborative filtering. 

11th Conference for 
Informatics and 
Information Technology 
(CIIT 2014), April 2014 

5.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 100 

11.2. Магистерски работи 2 

11.3. Докторски дисертации 3 (во тек) 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет 
години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните 
пет години 

Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Klekovska Mimoza, 
Martinovska Cveta, 
Nedelkovski Igor and 
Kaevski Dragan 

Comparison of models 
for recognition of Old 
Slavic Characters. 

In: ICT Innovations 2012. 
AISC, 207 . Springer-
Verlag, Berlin Heidelberg, 
pp. 129-139. ISBN 978-3-



Универзитет ,,Гоце Делчев” - Штип ....................................                                                                           

.              

 

29 

642-37168-4. (2012) 

2. Teohareva Filipova 
Biljana and 
Martinovska Cveta 

Analyzing Customer 
Profiles using Data 
Mining Techniques. 

Proceedings of the ITI 
2012, 34th International 
Conference on Information 
Technology Interfaces. 
Cavtat. Croatia. pp. 73-78. 
ISSN 1330-1012. (2012) 

3. Stojanovic Igor,  
Markovski Smile, 
Martinovska Cveta 
and Mileva Aleksandra 

Application of the 
progressive wavelet 
correlation for image 
recognition and retrieval 
from the collection of 
images 

Technics Technologies 
Education Management, 7 
(4). pp. 1550-1560. ISSN 
1840-1503.(IF 
(2011)=0.351) (2012) 

4. Stojanov Done and 
Martinovska Cveta 

Improved alignment of 
homologous DNA 
sequences 

Annals of West University of 
Timişoara, ser. Biology, 16 
(2). pp. 97-106. ISSN 1453-
7680. (2014) 

5. Martinovska Cveta, 
Klekovska Mimoza, 
Nedelkovski Igor and 
Kaevski Dragan 

Methodologies for 
recognition of old Slavic 
Cyrillic characters 

International Journal of 
Computational Intelligence 
Studies, 2 (3/4). pp. 264-
287. ISSN 1755-4977. 
(2013) 

6. Toseva Sofija and 
Martinovska Cveta 

Adaptive E-learning 
System in Secondary 
Education 

International Journal of 
Emerging Technologies in 
Learning, 7 (1). pp. 36-41. 
ISSN 1863-0383. (2012) 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Martinovska Cveta, 
Klekovska Mimoza, 
Nedelkovski Igor, 
Kaevski Dragan 

Feature Selection for 
Classification of Old Slavic 
Letters. 

Journal of Control 
Engineering and Applied 
Informatics , 16 (4). pp. 

81-90. ISSN 1454-8658 
(IF (2013)=0.228). 
(2014) 

2. Stojanov Done, 
Koceski Saso, Mileva 
Aleksandra, Koceska 
Natasa, Martinovska 
Cveta 

Towards Computational 
Improvement of DNA 
Database Indexing and 
Short DNA Query Searching 

Biotechnology and 
Biotechnical Equipment, 
28 (3). Taylor & Francis. 
ISSN 1310-2818 (IF 
(2013)= 0.379) (2014) 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 
години 

Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. Velkovski Marjan, 
Martinovska Bande 
Cveta 

Analyzing Web 
Server Access Log 
Files using Data 
Mining Techniques 

Proceed. of Int. Conf. 
on Applied Internet 
and Information 
Technologies, 
Zrenjanin, Serbia 

October 
2013 

2. Martinovska Bande 
Cveta, Bikov Dusan, 
Hadzi Kotarov Dragan  

Sensor Networks for 
Monitoring and 
Controlling Vine 
Production 

XVII Conf. Information 
Technologies,  
pp. 65-68, ISBN: 978-
86-7664-107-9 

March, 
2013 

3. Kotevski Aleksandar 
and Martinovska 

Improved algorithm 
for tag-based 

8th International Conf.  
on Information 

June, 
2014 
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Bande Cveta collaborative filtering Technology 
Development of 
Education (ITRO 
2014) 

 

Прилог 
бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на 

докторски трудови 
 

1. Име и презиме Зоран Здравев 

2. Дата на раѓање 09 јули 1963 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на информатички науки 

5. Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор 2011 ПМФ-УКИМ 

Магистер 1993 ЕТФ-УКИМ 

Дипломиран 
инженер 

1988 ГФ-УКИМ 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

2 
Техничко-
технолошки 
науки 

212 
Комјутерска 
техника и 
информатика 

21202 
Информациски 
системи и мрежи 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

1 
Природно-
математички 
науки 
 

110 
Информатика 

11002 
Информациски 
системи и 
програмирање 

8. Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран 
и во која област 

Институција 
 

Звање во кое е избран 
и области 

УГД, Факултет за информатика Вонреден професор, 
Информатика 110 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и 
третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Интернет програмирање ПИ, КИТ, БИ,  Фак. за 
информатика 

2. Информациски системи ПИ, КИТ, БИ,  Фак. за 
информатика 

3. Развој на информациски 
системи 

ПИ, БИ,  Фак. за информатика 

4. Инфраструктура на облак и 
сервиси 

ПИ, БИ,  Фак. за информатика 

5. Информатика Технолошки факултет УГД 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 
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1. Анализа, моделирање и дизајн 
на информациски системи 

ИС-1, Факултет за информатика 

2. Дигитални библиотеки и 
репозиториуми 

ИВТ-1, Факултет за информатика 

3. Бизнис процеси и модели ИС-1, Факултет за информатика 

4. Инженерски информациски 
системи 

ПМ-1, Факултет за информатика 

5, Веб технологии И-2, Факултет за информатика 

6. Електронско учење Универзитетски изборен, Факултет 
за информатика 

7. Стратешко управување на 
информациски системи 

Стратешки проектен менаџмент, 
Машински факултет 

 8. Управување со проекти Стратешки проектен менаџмент, 
Машински факултет 

 9 Наука за податоците и аналитика 
на големите податоци 

Интелигентни системи и роботика, 
Комуникациски технологии и 
процесирање на сигнали -
Факултет за информатика 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

  

1. Стратешко управување на 
информациски системи 

Компјутерска техника и 
информатика, Факултет за 
информатика 

2. Наука за податоците и 
аналитика на големите 
податоци 

Компјутерска техника и 
информатика, Факултет за 
информатика 

  3. Управување на ИКТ 
инфраструктура 

Компјутерска техника и 
информатика, Факултет за 
информатика 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  
година 

1. Kocaleva, Mirjana and 
Stojanovic, Igor and 
Zdravev, Zoran 

Model of e-learning 
acceptance and use for 
teaching staff in Higher 
Education Institutions 

International 
Journal of Modern 
Education and 
Computer 
Science 
(IJMECS), 7 (4). 
pp. 23-31. ISSN 
2075-017X 

2. Stanimirovic, Predrag and 
Stojanovic, Igor and 
Katsikis, Vasilios and 
Pappas, Dimitrios and 
Zdravev, Zoran 

Application of the Least 
Squares Solutions in Image 
Deblurring 

Mathematical 
Problems in 
Engineering, 
2015. ISSN 1024-
123X 
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3. Janevik-Ivanovska, Emilija 
and Bhonsle, Uday and 
Zdraveska-Kocovska, 
Marina and Stojanovska, 
Zdenka and Duatti, 
Adriano and Zdravev, 
Zoran and Angeleska, Meri 
and Osso Junior, Joao 
Alberto and Venkatesh, 
Meera 

Education and training for 
the Radiation Safety Related 
to the Radiopharmaceutical 

11th Asia Oceania 
Congress of 
Nuclear Medicine 
and Biology; 54th 
Annual Autumn 
Meeting of the 
Korean Society of 
Nuclear Medicine; 
14th Annual 
General Meeting 
of Asian Regional 
Cooperative 
Council for 
Nuclear Medicine, 
31 Oct - 04 Nov 
2015, Jeju, South 
Korea 

4.    

5.    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до 
пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Stojanovic, Igor and 
Zdravev, Zoran and 
Stanimirovic, Predrag 
and Miladinovic, 
Marko 

Applying direct methods for 
digital image restoring 

2014-2016 

2. ЕУ, ТЕМПУС, 
локален координатор 

iKnow 2010-2012 

3. Delipetrov, Todor and 
Delipetrev, Blagoj and 
Zdravev, Zoran and 
Mileva, Aleksandra 
and Stojanovic, Igor 
and Petrov, Gose and 
Solomatine, Dimitri 
and Jonoski, 

Истражување и развој на 
гео-информационен 
систем на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ 

2015-2017 

4. Zdravev Zoran – 
project coordinator, 
and Stojanovic Igor 
and Krstev Aleksandar 

Integrating E-Learning and 
Open Educational 
Resources into Classroom, 
Erasmus+ KA201 project 

Erasmus+, 
2015-2017 

5. Zdravev Zoran – 
project coordinator,  
and Mitrev Sasa and 
Zlatkovski Vasko 

Developing OER and 
Blended Modules for 
Agriculture and Rural 
Development, Erasmus+ 
KA202 Project 

Erasmus+, 
2015-2018 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
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2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Kocaleva, Mirjana and 
Petkovska, Bisera and 
Zdravev, Zoran 

Design on MOOC for 
Mandatory University 
Course at UGD 

The Fifth 
International 
Conference on e-
Learning 
(eLearning-2014), 
22-23 Sep 2014, 
Belgrade, Serbia 

2. Kocaleva, Mirjana and 
Stojanovic, Igor and 
Zdravev, Zoran 

Research on UTAUT 
Application in Higher 
Education Institutions 

ITRO 2014, 27 
June 2014, 
Zrenjanin, Serbia 

3. Petkovska, Bisera and 
Delipetrev, Blagoj and 
Zdravev, Zoran 

MOOCS in Higher Education 
– State of the Art Review 

ITRO 2014, 27 
June 2014, 
Zrenjanin, Serbia 

4. Stefanova, Sanja and 
Spasov, Stojance and 
Zdravev, Zoran 

Scorm vs common cartridge 
- case study at University 
Goce Delcev 

The 5th 
Conference on e-
Learning 
(eLearning 2014), 
22-23 September 
2014, Belgrade, 
Serbia. 

5. Spasov, Stojance and 
Zdravev, Zoran 

Web service for ambiguous 
transliteration of full 
sentences from latin to 
cyrillic alphabet 

Yearbook of the 
Faculty of 
Computer 
Science, 1 (1). pp. 
252-263. ISSN 
1857- 8691 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 60 

11.2. Магистерски работи 6 

11.3. Докторски дисертации - 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ 
пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) 
во последните пет години 

Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во 
меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во 
последните пет години 

Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

 3.    

4.    

5.    

6.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните 
четири години 

Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
  4.     

 

 

Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

1. Име и презиме Александра Милева 
2. Дата на раѓање 06.04.1975г. 
3. Степен на образование Трет степен 
4. Наслов на научниот степен Доктор на информатички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Додипломски студии 1998 Институт за 

информатика, 

Природно-

математички 

факултет, УКИМ, 

Скопје 

Последипломски студии 2004 Институт за 

информатика, 

Природно-

математички 

факултет, УКИМ, 

Скопје 

Докторски студии 2010 Институт за 

информатика, 

Природно-

математички 

факултет, УКИМ, 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

1. Природно-

математички науки  

2. Техничко-технолошки 

науки 

1.10 Информатика 

2.12 Компјутерска 

техника и 

информатика 

11000 Информатика 

21202 

Информациони 

системи и мрежи 

7. Подрачје, поле и област на Подрачје Поле Област 
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научниот степен доктор 1. Природно-

математички науки 

2. Техничко-технолошки 

науки 

1.10 Информатика 

2.12 Компјутерска 

техника и 

информатика 

11000 Информатика 

21202 

Информациони 

системи и мрежи 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 
Факултет за информатика, 

Универзитет Гоце Делчев-Штип 

Вонреден професор на 

наставно-научните области 

Информатика и 

Информациони системи и 

мрежи 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Безбедност на компјутерски системи - Компјутерски науки/ Факултет за 

информатика 

- Компјутерско инженерство и технологии / 

Факултет за информатика 

- Бизнис информатика / Факултет за 

информатика 

2. Компјутерски мрежи - Компјутерски науки / Факултет за 

информатика 

- Компјутерско инженерство и технологии/ 

Факултет за информатика 

- Бизнис информатика / Факултет за 

информатика 

3. Напредно програмирање 

 

- Компјутерски науки / Факултет за 

информатика 

- Компјутерско инженерство и технологии/ 

Факултет за информатика 

4. Мрежни протоколи - Компјутерско инженерство и технологии/ 

Факултет за информатика 

5. Мултимедија - Компјутерски науки / Факултет за 

информатика 

- Бизнис информатика / Факултет за 

информатика 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Безбедност на компјутерски мрежи и веб 

безбедност  
- Информациски и веб технологии / 

Факултет за информатика 
2. Мултимедијални технологии - Комуникациски технологии и 

процесирање на сигнали / Факултет за 

информатика 

- Интелигентни системи и роботика / 

Факултет за информатика 

- Информациски и веб технологии / 

Факултет за информатика 

- Информациски системи и технологии / 

Факултет за информатика 

- Математичко-информатичко образование / 

Факултет за информатика 

3. Криптографија - Финансиска и актуарска математика  / 

Факултет за информатика 

- Пресметковно инженерство  / Факултет за 

информатика 
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4. Безбедност на информациски системи - Информациски системи и технологии / 

Факултет за информатика 

- Финансиска и актуарска математика / 

Факултет за информатика 

5. Веб технологии за поддршка на бизнисот  Сите програми на УГД 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Напредни поглавја од криптографија - Компјутерска техника и информатика / 

Факултет за информатика 

2. Напреден дизајн на алгоритми - Компјутерска техника и информатика / 

Факултет за информатика 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Mileva, Aleksandra and Dimitrova, 

Vesna and Velichkov, Vesselin  
Analysis of the Authenticated Cipher 

MORUS (v1) 
In: Pasalic, E., Knudsen, 

L. R. (Eds.): 

Cryptography and 

Information Security in 

the Balkans - Second 

International 

Conference, 

BalkanCryptSec 2015, 

Koper, Slovenia, 

September 3-4, 2015, 

Revised Selected Papers. 

LNCS 9540, pp. 45-59. 

Springer International 

Publishing Switzerland / 

2016 

2. Šuteva, Natasa and Mileva, 

Aleksandra and Loleski, Mario  
Finding Forensic Evidence for Several 

Web Attacks 
International Journal of 

Internet Technology and 

Secured Transactions, 

Vol. 6 No. 1, pp. 64-78. 

Inderscience Publishers. 

ISSN 1748-569X / 2015 

3. Mileva, Aleksandra and Panajotov, 

Boris 
Covert channels in TCP/IP protocol 

stack - extended version- 
Central European 

Journal of Computer 

Science, 4 (2). pp. 45-66. 

ISSN 1896-1533 / 2014 

4. Mileva, Aleksandra and  

Markovski, Smile  
Quasigroup Representation of Some 

Lightweight Block Ciphers 
Quasigroups and related 

systems, 22 (2). pp. 267-

276. ISSN 1561-2848 / 

2014 

5. Mileva, Aleksandra, and Markovski, 

Smile 
Shapeless quasigroup derived by Feistel 

orthomorphisms 
Glasnik Matematicki, 47 

(2), 333-349. ISSN 

0017-095X / 2012 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Mileva, Aleksandra and Bakeva, 

Verica and Markovski, 

Smile and Dimitrova, Vesna and  

Hristina and Popovska-Mitrovik, 

Aleksandra and  

Samardziska, Simona and Bikov, 

Dusan 

Application of Quasigroups 

in Cryptography and Data 

Communications 

Билатерален проект со 

Кина, 2016-2017 

2. Mileva, Aleksandra and Koceski, 

Saso and Martinovska, 

Cveta and Trajkovik, 

Vladimir and Stojanov, 

Done and Kalejska, Marija 

Development of novel algorithms and 

software library for biomedical 

engineering application 

 

УГД, 2013-2015 

http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijitst
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijitst
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijitst
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3. Delipetrov, Todor and Delipetrev, 

Blagoj and Zdravev, Zoran and  

Mileva, Aleksandra and Stojanovic, 

Igor and Petrov, Gose andSolomatine, 

Dimitri and Jonoski, Andreja and  

Stojanova, Aleksandra and  

Ljubotenska, Ana and Kocaleva, 

Mirjana 

Истражување и развој на гео-

информационен систем на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ 
 

УГД, 2015-2016 

4. Bakeva, Verica and Markovski, 

Smile and Dimitrova, Vesna and  

Ilievska, Natasa and Popovska-

Mitrovik, Aleksandra and  

Samardziska, Simona and Trajceska, 

Zlatka and Kostadinoski, Mile and  

Petkovska, Marija and Meckaroska, 

Daniela and Mileva, Aleksandra 

Точен и безбеден пренос на податоци 

со примена на алгебарски структури 

 

ФИНКИ, 2014-2015 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи над 100 

11.2. Магистерски работи 3 

11.3. Докторски дисертации  

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред.  

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Šuteva, Natasa and Mileva, 

Aleksandra and Loleski, Mario  
Finding Forensic Evidence for Several 

Web Attacks 
International Journal of 

Internet Technology and 

Secured Transactions, 

Vol. 6 No. 1, pp. 64-78. 

Inderscience Publishers. 

ISSN 1748-569X / 2015 

2. Mileva, Aleksandra and Panajotov, 

Boris 
Covert channels in TCP/IP protocol 

stack - extended version- 
Central European 

Journal of Computer 

Science, 4 (2). pp. 45-66. 

ISSN 1896-1533 / 2014 

3. Mileva, Aleksandra and Markovski, 

Smile  
Quasigroup Representation of Some 

Lightweight Block Ciphers 
Quasigroups and related 

systems, 22 (2). pp. 267-

276. ISSN 1561-2848 / 

2014 

4. Mileva, Aleksandra New Developments in Quasigroup-

Based Cryptography  

 

In: Multidisciplinary 

Perspectives in 

Cryptology and 

Information Security. 

IGI-Global, pp. 286-317. 

ISBN 9781466658080 / 

2014 

5. Mileva, Aleksandra, and Markovski, 

Smile 
Quasigroup representation of some 

Feistel and Generalized Feistel ciphers 
Advances in Intelligent 

Systems and Computing 

- ICT Innovations 2012, 

v. 207, 161-171, 

Springer Berlin 

Heidelberg, ISSN 2194-

5357 / 2013 

6. Stojanov, Done, Koceski, Saso, and 

Mileva, Aleksandra 
DNA FLAG: Fast Local Alignment 

Generating Methodology.  
Romanian 

Biotechnological Letters 

18 (1), 7881-7888. ISSN 

1224-5984 / 2013 

http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijitst
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijitst
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijitst
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12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.  

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Stojanov, Done, Koceski, Saso, 

Mileva, Aleksandra, Koceska, Natasa, 

and Martinovska-Bande, Cveta 

Towards computational improvement 

of DNA database indexing and short 

DNA query searching 

Biotechnology & 

Biotechnological 

Equipment, (in print) 

ISSN 1310-2818 / 2014 

2. Mileva, Aleksandra, and Markovski, 

Smile 
Shapeless quasigroup derived by 

Feistel orthomorphisms 
Glasnik Matematicki, 47 

(2), 333-349. ISSN 

0017-095X / 2012 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 

1. Stojanov, Ivan, Mileva, 

Aleksandra, and Stojanovic, 

Igor 

A New Property Coding in Text 

Steganography of Microsoft 

Word Documents 

8th International 

Conference on 

Emerging Security 

Information, Systems 

and Technologies 

(SECURWARE 2014) 

November 16-20, 

Lisbon, Portugal 

2014 

2. Mileva, Aleksandra,  

and Markovski, Smile 

On construction of orthogonal 

and d-wise orthogonal d-ary 

operations  

The fifth International 

Mathematical 

Conference on 

Quasigroups and 

Loops (Loops 2015), 

28 June – 04 July 

2015, Ohrid, 

Macedonia 

 

2015 

3. Šuteva, Natasa and Mileva, 

Aleksandra and Loleski, Mario  
Computer Forensic Analysis of 

Some Web Attacks 

 

World Congress on 

Internet Security 

(WorldCIS 2014), 8-10 

Dec 2014, London, UK 

2014 

 

Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
 

1. Име и презиме Сашо Коцески 

2. Дата на раѓање 28/05/1976 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор по технички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Додипломски 

студии 

2000 УКИМ - ЕТФ 

Последипломски 

студии 

2002 УКИМ - ЕТФ 

Докторски студии 2009 University of 

L’Aquila 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

2. Техничко – 

технолошки науки 

212. 

Компјутерска 

техника и 

информатика 

110 

Информатика 

21205 Вештачка 

интелигенција и 

системи 

11000 

Информатика 

11010 Развивање 
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на софтвер и бази 

на податоци 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

2. Техничко – 

технолошки науки 

212. 

Компјутерска 

техника и 

информатика 

214 Машинство 

110 

Информатика 

21205 Вештачка 

интелигенција и 

системи 

21422 

Автоматика 

11000 

Информатика 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 
Факултет за информатика – 

Универзитет Гоце Делчев 

Штип 

Доцент 

11000 Информатика 

Вон. Професор 

21205 Вештачка 

интелигенција и системи 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот 

циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Визуелно програмирање Бизнис информатика / Фак. за Инф. 

КН / Фак. за Инф. 

КИТ / Фак. за Инф. 

2. Графика и визуелизација КИТ / Фак. за Инф. 

Математика - наставна / Фак. за 

Инф. 
 3. Микрокомпјутерски системи КИТ / Фак. за Инф. 
 4.  Основи на роботика КИТ / Фак. за Инф. 
 5. Развој на мобилни апликации КН / Фак. за Инф. 

КИТ / Фак. за Инф. 

Бизнис информатика / Фак. за Инф. 
 6. Информатика Бизнис администрација / ФТБЛ 

Бизнис логистика / ФТБЛ 
 7 Електронски системи за учење и 

поучување 

Математика - наставна / Фак. за 

Информатика 
 8 Дизајн и визуелизација на 

информации 

Бизнис информатика / Фак. за Инф. 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Развој на апликации за мобилни и 

вградливи уреди 

Информациски и веб технологии / 

Фак. за инф 
 2.  Напредни поглавја од роботика Интл. сис. и роботика / Фак. за 

Инф. 

Ком. Тех. Проц. На сиг. / Фак. за 

Инф. 
 3.  Напредни поглавја од компјутерска 

графика 

Пресметковно инж. / Фак. за Инф. 

Интл. сис. и роботика / Фак. за 

Инф. 
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 4. Интелигентни системи за поучување 

и учење 

Мат. и информ. образование/ Фак. 

за Инф. 
 5. Веб технологии за поддршка на 

бизнисот 

Универзитетски изборен предмет 

 6. Пресметување со високи 

перформанси 

Пресметковно инж. / Фак. за Инф. 

 7. Мобилна роботика – методи и 

алгоритми 

Интл. сис. и роботика / Фак. за 

Инф. 
    

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Напредни поглавја од компјутерска 

графика и визуелизација 

Факултет за информатика  

2. Медицинска информатика Факултет за информатика 
  3. Компјутерска и роботска визија Факултет за информатика 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Kulev, I.,  

Vlahu-

Gjorgievska, E., 

Trajkovik, V., 

Koceski, S 

Development of a novel recommendation 

algorithm for collaborative health - care 

system model. 

Computer Science 

and Information 

Systems, Vol. 10, 

No. 3, 1455-1471. / 

2013 

2. Koceski, Saso  

Koceska, Natasa  

Kocev, Ivica  

Design and Evaluation of Cell Phone 

Pointing Interface for Robot Control.  

International 

Journal of 

Advanced Robotic 

Systems, 9 (135). 

ISSN 1729-8806 / 

2012 

3. Vlahu-

Gjorgievska, 

Elena and 

Koceski, Saso 

and Kulev, Igor 

and Trajkovik, 

Vladimir 

Connected-Health Algorithm: 

Development and Evaluation.  

Journal of Medical 

Systems, 40 (4). 

ISSN 0148-5598, 

2016 Springer 

4. Stojanov, Done 

and Koceski, 

Saso and 

Mileva, 

Aleksandra and 

Koceska, Natasa 

and Martinovska 

Bande, Cveta 

Towards computational improvement of 

DNA database indexing and short DNA 

query searching.  

Biotechnology & 

Biotechnological 

Equipment, 28 (5). 

pp. 958-967. ISSN 

1310-2818 / 2014 

5. Koceska, Natasa  

Koceski, Saso 

Durante, 

Francesco 

Beomonte, 

Pierluigi  

Control Architecture of a 10 DOF Lower 

Limbs Exoskeleton for Gait 

Rehabilitation. 

International 

Journal of 

Advanced Robotic 

Systems, 10. p. 1. 

ISSN 1729-8806 / 

2012 
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Raparelli, 

Terenziano 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue 

System) / NATO Science for Peace 

2015 –2018 

2.  Ubiquitous iNteroperable Care for Ageing 

People / H2020 EU Commission 

2015-2018 

3.  Video Conferencing Educational Services / 

144650-TEMPUS-2008-IT-JPGR 

2009-2012 

4.  Adaptive system for assisted and independent 

living (UGD) 

2015-2017 

5.  3D-ConTourNet - 3D Content Creation, 

Coding and Transmission over Future Media 

Networks / COST EU Commission 

2012-2015 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Loshkovska, Suzana and 

Koceski, Saso  

ICT Innovations 2015-

Emerging Technologies for 

Better Living. 

(2016) Springer. 

ISBN 978-3-319-

25733-4 

2. Panov, Stojanche and 

Koceski, Saso  

Optimal path planning for 

mobile robots using music-

inspired algorithms. 

(2013) CreateSpace. 

ISBN 978-

1492807179 

3. Koceski, Saso and 

Petrevska, Biljana  

Design and development of 

hybrid recommender system 

for tourism. 

(2013) LAP - 

Lambert Academic 

Publishing, Germany. 

ISBN 978-3-659-

34825-9 

4. Koceski, Saso  Визуелнo прoграмирање. (2013) Универзитет 

,,Гоце Делчев" - 

Штип, Штип, 

Македонија. ISBN 

978-608-4708-29-2 

5. Koceski, Saso  Графика и визуелизација (2016) Универзитет 

,,Гоце Делчев" - 

Штип, Штип, 

Македонија. ISBN 

978-608-244-288-4 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи >50 

11.2. Магистерски работи >10 
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11.3. Докторски дисертации  

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет 

години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

Ред.  

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Kulev, I.,  

Vlahu-

Gjorgievska, E., 

Trajkovik, V., 

Koceski, S 

Development of a novel recommendation 

algorithm for collaborative health - care 

system model. 

Computer Science 

and Information 

Systems, Vol. 10, 

No. 3, 1455-1471. / 

2013 

2. Koceski, Saso  

Koceska, 

Natasa  

Kocev, Ivica  

Design and Evaluation of Cell Phone 

Pointing Interface for Robot Control.  

International 

Journal of 

Advanced Robotic 

Systems, 9 (135). 

ISSN 1729-8806 / 

2012 

3. Vlahu-

Gjorgievska, 

Elena and 

Koceski, Saso 

and Kulev, Igor 

and Trajkovik, 

Vladimir 

Connected-Health Algorithm: 

Development and Evaluation.  

Journal of Medical 

Systems, 40 (4). 

ISSN 0148-5598, 

2016 Springer 

4. Stojanov, Done 

and Koceski, 

Saso and 

Mileva, 

Aleksandra and 

Koceska, 

Natasa and 

Martinovska 

Bande, Cveta 

Towards computational improvement of 

DNA database indexing and short DNA 

query searching.  

Biotechnology & 

Biotechnological 

Equipment, 28 (5). 

pp. 958-967. ISSN 

1310-2818 / 2014 

5. Koceska, 

Natasa  

Koceski, Saso 

Durante, 

Francesco 

Beomonte, 

Pierluigi  

Raparelli, 

Terenziano 

Control Architecture of a 10 DOF Lower 

Limbs Exoskeleton for Gait 

Rehabilitation. 

International 

Journal of 

Advanced Robotic 

Systems, 10. p. 1. 

ISSN 1729-8806 / 

2012 

6. Stojanov, Done  

Koceski, Saso  

Mileva, 

Aleksandra 

FLAG: Fast Local Alignment Generating 

Methodology.  

Romanian 

Biotechnological 

Letters, 18 (1). pp. 

7881-7888. ISSN 

1224 – 5984 / 

2013 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 



Универзитет ,,Гоце Делчев” - Штип ....................................                                                                           

.              

 

43 

Ред.  

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Kulev, I.,  

Vlahu-Gjorgievska, E., 

Trajkovik, V., Koceski, S 

Development of a novel 

recommendation algorithm for 

collaborative health - care 

system model. 

Computer Science 

and Information 

Systems, Vol. 10, 

No. 3, 1455-1471. / 

2013 

2. Koceski, Saso  

Koceska, Natasa  

Kocev, Ivica  

Design and Evaluation of 

Cell Phone Pointing 

Interface for Robot Control.  

International 

Journal of 

Advanced Robotic 

Systems, 9 (135). 

ISSN 1729-8806 / 

2012 

 3. Vlahu-Gjorgievska, Elena 

and Koceski, Saso and 

Kulev, Igor and Trajkovik, 

Vladimir 

Connected-Health 

Algorithm: Development 

and Evaluation.  

Journal of Medical 

Systems, 40 (4). 

ISSN 0148-5598, 

2016 Springer 

 4. Stojanov, Done and Koceski, 

Saso and Mileva, Aleksandra 

and Koceska, Natasa and 

Martinovska Bande, Cveta 

Towards computational 

improvement of DNA 

database indexing and short 

DNA query searching.  

Biotechnology & 

Biotechnological 

Equipment, 28 (5). 

pp. 958-967. ISSN 

1310-2818 / 2014 

 5. Koceska, Natasa  

Koceski, Saso 

Durante, Francesco 

Beomonte, Pierluigi  

Raparelli, Terenziano 

Control Architecture of a 

10 DOF Lower Limbs 

Exoskeleton for Gait 

Rehabilitation. 

International 

Journal of 

Advanced Robotic 

Systems, 10. p. 1. 

ISSN 1729-8806 / 

2012 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 

1. Stojanov, Done and 

Koceski, Saso 

Topological MRI 

Prostate Segmentation 

Method. 

Federated 

Conference on 

Computer Science 

and Information 

Systems 

2014 

2. Panov, Stojanche and 

Koceski, Saso 

Area coverage in 

wireless sensor 

network by using 

harmony search 

algorithm.  

3rd Mediterranean 

Conference on 

Embedded 

Computing 

(MECO) 

2014 

3. S Panov, S Koceski Metaheuristic 

approach to optical 

character recognition 

of Old Slavic letters 

3rd Mediterranean 

Conference on 

Embedded 

Computing 

(MECO) 

2014 
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Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

1. Име и презиме Игор Стојановиќ 

2. Дата на раѓање 01.02.1974 

3. Степен на образование Трет степен 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор на информатички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Додипломски 

студии 

1997 Електротехнички факултет 

(сегашен ФЕИТ), УКИМ, 

Скопје 

Последипломски 

студии 

2002 Електротехнички факултет 

(сегашен ФЕИТ), УКИМ, 

Скопје 

Докторски студии 2011 Природно – математички 

факултет, УКИМ, Скопје 

Докторски студии 2014 Природно – математички 

факултет, Универзитет во 

Ниш, Р. Србија 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

2 Техничко – 

технолошки науки 

2 12 

Компјутерска 

техника и 

информатика 

2 12 06 Процесирање на 

податоци 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

1 Природно -

математички науки 

2 Техничко – 

технолошки науки 

1 10 

Информатика 

2 12 

Компјутерска 

техника и 

информатика 

1 10 00 Информатика 

2 12 06 Процесирање на 

податоци 

8. Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција 

 

Звање во кое е избран и области 

Факултет за информатика, 

Универзитет Гоце Делчев - 

Штип 

Доцент од областа на процесирање 

на податоци  

2 12 06 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Дигитална логика Компјутерско инженерство и технологии / 

Факултет за информатика 

Компјутерски науки / Факултет за информатика 

2. Архитектура на компјутери Компјутерско инженерство и технологии / 

Факултет за информатика 

Компјутерски науки / Факултет за информатика 

3. Оперативни системи Компјутерско инженерство и технологии / 

Факултет за информатика 

Компјутерски науки / Факултет за информатика 

Бизнис информатика / Факултет за информатика 

4. Управување и складирање на 

податоци 

Компјутерско инженерство и технологии / 

Факултет за информатика 

Бизнис информатика / Факултет за информатика 
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5. Вовед во преземање на 

информации 

Бизнис информатика / Факултет за информатика 

6. Дигитален пренос на 

информации 

Автоматика и системско инженерство / 

Електротехнички факултет 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Дигитална обработка на слики Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали / Факултет за информатика 

Интелигенти системи и роботика / Факултет за 

информатика 

Информациски и веб технологии / Факултет за 

информатика 

2. Наука за податоците и 

аналитика на големите 

податоци 

Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали / Факултет за информатика 

 

3. Процесирање на 

биомедицински сигнали и 

слики 

Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали / Факултет за информатика 

 

4. Реставрација на слики Комуникациски технологии и процесирање на 

сигнали / Факултет за информатика 

 

5. Управување со проекти и 

промени 

Информациски системи и технологии / Факултет 

за информатика 

 

6. Бизнис податочни комуникации Информациски системи и технологии / Факултет 

за информатика 

 

7. Фуриеова анализа и примени Пресметковно инженерство / Факултет за 

информатика 

Математика / Факултет за информатика 

8. Обработка на сигнали Пресметковно инженерство / Факултет за 

информатика 

9. Апросимативна теорија и 

анализа на конечни елементи 

Пресметковно инженерство / Факултет за 

информатика 

10. Алгоритми и алатки за анализа 

на бизнис податоци 

Универзитетски / Факултет за информатика 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

  

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. F. Soleymani, Predrag 

S. Stanimirović, Igor 

Stojanović 

A Novel Iterative Method for 

Polar Decomposition and 

Matrix Sign Function 

Discrete Dynamics in Nature 

and Society, vol. 2015, Article 

ID 649423, 11 pages, 2015. 

doi:10.1155/2015/649423, (IF 

2014: 0.877) 
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2. P. S. Stanimirović, I. 

Stojanović, V. N. 

Katsikis, D. Pappas, 

Z. Zdravev 

Application of the Least 

Squares Solutions in Image 

Deblurring 

Mathematical Problems in 

Engineering, vol. 2015, Article 

ID 298689, 18 pages, 

doi:10.1155/2015/298689, 

2015, (IF 2012=1.383, IF 

2013=1.082, IF2014=0.762). 

3. P. Stanimirović, I. 

Stojanović, S. 

Chountasis, D. 

Pappas 

Image deblurring process based 

on separable restoration 

methods 

Computational and Applied 

Mathematics, ISSN: 0101-

8205 (Print) 1807-0302 

(Online), Vol.33, No.2, DOI: 

10.1007/s40314-013-0062-2, 

pp. 301-323, 2014, (IF 

2012=0.452, IF 2013=0.485) 

4. P. Stanimirović, M. 

Miladinović, I. 

Stojanović, S. 

Miljković 

Application of the partitioning 

method to specific Toeplitz 

matrices 

International Journal of 

Applied Mathematics and 

Computer Science, Vol.23, 

No.4, 2013, DOI: 

10.2478/amcs-2013-0061, pp. 

809-821, 2013, (IF 

2012=1.008, IF2013=1.39) 

5. P. Stanimirović, S. 

Chountasis, D. 

Pappas, I. Stojanović 

Removal of blur in images 

based on least squares solutions 

Mathematical Methods in the 

Applied Sciences, Print ISSN: 

0170-4214, Online ISSN: 

1099-1476, 

DOI:10.1002/mma.2751, 

Vol.36, No.17, pp. 2280-2296, 

2013, (IF 2012=0.778, 

IF2013=0.877). 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. FP6 Проценка на ризик за Царини 

во државите од Западен 

Балкан 

2006-2008 

2. ФЕИТ – Скопје Верификација на 

биометриски податоци со 

примена на 

прогресивна вејвлет 

корелација 

2011-2012 

3. УГД - Штип Примена на директни методи 

за дигитална реставрација на 

слики 

2014 

4. Erasmus+ KA201 Integrating E-Learning and 

Open Educational Resources 

into Classroom 

2015 

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. I. Stojanović Progressive Wavelet 

Correlation for Image 

Recognition 

LAP Lambert Academic 

Publishing / 2013 

2.    

3.    

4.    

5.    
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10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. M. Kocaleva, I. 

Stojanovic, Z. 

Zdravev 

Model of e-Learning 

Acceptance and Use for 

Teaching Staff in Higher 

Education Institutions 

International Journal of 

Modern Education and 

Computer Science, ISSN: 

2075-0161 (Print), ISSN: 

2075-017X (Online),vol.7, 

no.4, pp.23-31, 2015.DOI: 

10.5815/ijmecs.2015.04.03 / 

2015 

2. M. Kocaleva, I. 

Stojanovik, Z. 

Zdravev 

Research on UTAUT 

Application in Higher 

Education Institutions 

Proceedings of the V 

International Conference of 

Information Technology and 

Development of Education  / 

2014  

3. G. Vitanov, I. 

Stojanovik and Z. 

Zdravev 

Improving the Wholesales 

trough Using the Data Mining 

Techniques 

ICT Innovations / 2012 

4. I. Stojanovic, A. 

Mileva, D. 

Stojanovic, I. 

Kraljevski 

Image Recognition by Using 

the Progressive Wavelet 

Correlation 

International Journal of Image, 

Graphics and Signal 

Processing (IJIGSP), ISSN: 

2074-9074(Print), ISSN: 2074-

9082 (Online), Vol.4, No.9, 

pp.1-7, 2012, 

DOI:10.5815/ijigsp.2012.09.01 

/ 2012 

5. I. Stojanovic, S. 

Bogdanova and M. 

Bogdanov 

Application of Non-Iterative 

Method in Digital Image 

Restoration 

18th International Conference 

on Systems, Signals and Image 

Processing / 2011 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи > 30 

11.2. Магистерски работи 1 

11.3. Докторски дисертации / 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред.  

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.  

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

 3.    

4.    

5.    

6.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
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Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

  4.     

 

Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на 

докторски трудови 

1. Име и презиме Александар Крстев 

2. Дата на раѓање 07.11.1984 

3. Степен на образование Високо образование 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 

 
5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор на науки 2012 Факултет за Природни 
и технички науки – 
Штип, УГД 

Магистер 2008 Факултет за рударство, 
геологија и 
политехника – Штип, 
УКИМ и УГД 

Дипл. Инг 2007 Факултет за рударство, 
геологија и 
политехника – Штип, 
УКИМ 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Техничко-
технолошко 

Минерална 
технологија 

Процесирање на 
податоци 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Техничко-
технолошко 

Минерална 
технологија 

Процесирање на 
податоци и 
Информациони 
системи 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во кое 
е избран и во која област 

Институција 

 
Звање во кое е избран и 
области 

Факултет за 
Информатика 

Доцент, област- 
Процесирање на податоци 
и Информациони системи 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и 
третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Основи на операциони 
истражувања 

КИТ, КН/Факултет за информатика 

2. Академско пишување КИТ, КН, БИЗ, Математика/Факултет 
за информатика 

3. Дизајн на софтвер КИТ, КН/Факултет за информатика 

4. Информатика Изборен универзитетски 
предмет/Факултет за информатика 



Универзитет ,,Гоце Делчев” - Штип ....................................                                                                           

.              

 

49 

 5. Применето софтверско 
инженерство во реални 
средини 

КИТ, КН/Факултет за информатика 

 6. Е-општество и информациски 
системи во јавниот сектор 

БИЗ/ Факултет за информатика 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Напредни поглавја од 
операциони истражувања 

Комуникациски технологии и 

процесирање на сигнали, 

Интелегентни системи и роботика, 

Пресметковно инженерство 

/ Факултет за информатика 

2. Методи на оптимизација на 
процеси 

Пресметковно инженерство 

/ Факултет за информатика 

3. Бизнис процеси и модели Информациони системи и технологии 

/ Факултет за информатика 

4. Проектирање и интеграција 
на ИС 

Информациони системи и технологии 

/ Факултет за информатика 

5. Одбрани поглавја од 

нумеричка анализа 

Пресметковно инженерство 

/ Факултет за информатика 

6. Нумеричка линеарнa алгебра Пресметковно инженерство 

/ Факултет за информатика 

7. Оптимизација во финансии Финансиска и актуарска математика 

/ Факултет за информатика 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. број   

1. Апликативно софтверско 

инженерство во реални 

средини 

Информатика 

2. Развојни методологии за 

применливи информациони 

системи 

Информатика 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1. Крстев Б., Голомеов 
Б., Крстев А., 
Голомеова М. 

The choice between 
flotation, leaching or 
bioleaching from low 
grade copper bearing 
domestic ores  

2011, Биотехнологија, 
Елсеивер 

2. Крстев Б., Голомеов 
Б., Крстев А., 
Голомеова М. 

The investigations 
and possibility of 
leaching or 
bioleaching from 
nickel bearing laterite 
ores  

2011, Биотехнологија, 
Елсеивер,Turkey,Istanb
ul 
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3. Крстев А. The appropriate 
logistics and  
business informatics 
in local educational 
environment 

Trans&MOTOAUTO’11, 
Varna, Bugarija 

4. Крстев А. The application of 
appropriate 
information systems 
in different  
processes 

Trans&MOTOAUTO’11, 
Varna, Bugarija 

5. Крстев А. Mathematical  and 
optimization tools for 
some industrial 
devices and 
equipments 
presentation 

Trans&MOTOAUTO’11, 
Varna, Bugarija 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Крстев Б. Крстев А. Мониторинг Саса  МЖСПП/2004 

2. Крстев Б. Крстев А. Мониторинг почвени 
стандарди Злетово 

ЈИСА, МЖСПП 

3. Крстев Б. Крстев А. Мониторинг на води, 
седименти, ..... 

МЖСПП/2004/2010 

4. Крстев Б. Крстев А. Мониторинг и 
оскултација Бучим 

Рудник Бучим/2005 

5. Крстев Б. Крстев А. Мониторинг и 
оскултација Саса 

Рудник 
Саса/205/06/07/08/09/1
0 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1. Крстев А., Здравев З. Одбрани текстови 

од управување со 

информациски 

системи 

Универзитет „Гоце 

Делчев“ – Штип, 2013 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1. Коцески С., Коцеска 
Н., Крстев А. 

Object Recognition 
Based on Local 
Features Using 
Camera – Equipped 
Mobile Phone 

Communications in 
Computer and 
Information Science - 
ICT Innovations 2010 
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2. Крстев Б., Крстев А., 
Голомеова М., 
Зенделска А. 

Business informatics 
and appropriate 
logistics as a 
challenge for 
education or 
economy 
globalization in 
Macedonia 

Natural resources and 
technologies, 5, УГД – 
ФПТН, Штип 

3. Крстев А., Крстев Б., 
Димитровски Д., 
Крстев Д. 

Focus and challenge 
of national applied 
information systems 
in production 
processes or 
academy and 
accounting firms 

Natural resources and 
technologies, 5, УГД – 
ФПТН, Штип 

4. Крстев А., Донев А., 
Крстев Д. 

Information 
technology in 
logistics: advantages, 
challenges and 
opportunity for 
efficiency from 
problem decision in 
diferent activities 

Natural resources and 
technologies, 5, УГД – 
ФПТН, Штип 

5. Крстев А., Крстев Б. The application of 
appropriate 
information systems 
in different 
processes. 

Machine, Technologies 
and Materials. (journal) 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи Повеќе наслови 

11.2. Магистерски работи Нема  

11.3. Докторски дисертации Нема 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ 
пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) 
во последните пет години 

Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач /година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во 
меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во 
последните пет години 

Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач /година 

1.    

2.    

3.    

4.    
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5.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 
години 

Ред.број Автори Наслов на 
трудот 

Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

1. Име и презиме Наташа Стојковиќ 

2. Дата на раѓање 01.07.1977 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на информатички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор на 

информатички науки 

2015 Факултет за 

информатички науки и 

компјутерско 

инженерство 

Магистер на 

информатички науки 

2009 Природно математички 

факултет 

Дипломиран инженер 

по информатика 

2002 Природно математички 

факултет 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

информатика  природно- 

математички 

алгоритми 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

информатика природно- 

математички 

алгоритми 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за информатика, 

Универзитет “Гоце Делчев” 

Доцент, 

Алгоритми  

Симулација 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Моделирање и симулации Компјутерски науки, Компјутерско 

инженерство и технологии, Математика-

наставна / Факултет за информатика 

2. Компајлери Компјутерски науки, Компјутерско 

инженерство и технологии/ Факултет за 

информатика 

 3. Теорија на графови Компјутерски науки,  Математика-

наставна / Факултет за информатика 

 4. Паралелно програмирање Компјутерски науки, Компјутерско 

инженерство и технологии/ Факултет за 

информатика 
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 5. Комбинаторика Математика-наставна / Факултет за 

информатика 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Теорија на графови и комплексни 

мрежи  

Интелигенти системи и роботика, 

Комуникациски технологии и процесирање 

на сигнали, Математика, Информациски и 

веб технологии 

2. Надежност на компјутерски системи и 

мрежи 

Комуникациски технологии и процесирање 

на сигнали, Информациски и веб 

технологии 

 3. Случајни процеси Финансиска и актуарска математика 

 4. Стохастичко моделирање и редици на 

чекање 

Пресметковно инженерство 

 5. Математичко моделирање и симулации  Математика, Пресметковно инженерство 

 6. Анализа на временски низи Финансиска и актуарска математика  

 7. Моделирање и симулации во 

образовниот процес 

Математичко - информатичко образование  

 8. Симулирање на комуникациски мрежи Комуникациски технологии и процесирање 

на сигнали 

 9. Дистрибуирани компјутерски системи Информациски и веб технологии 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. M.Mihova, N.Stojkovikj 

M.Jovanov, E.Stankov 

Maximal Level Minimal Path 

Vectors of aTwo-Terminal 

Undirected Network 

IEEE Transaction on 

Reliability, Vol. 65, 

Issue 1, pp. 282- 290 , 

ISSN 0018-9529, 2016 

2. M.Mihova, N.Stojkovikj 

M.Jovanov, E.Stankov 

On Maximal Level Minimal Path 

Vectors of a Two-Terminal 

Network 

International Journal  of  

Olympiads  in  

Informatics  

ISSN 1822-7732 (Print) 

2335-8955 (Online) 

Vol. 8 pp. 133-144,  

,Vilnius University, IOI, 

Taipei, Taiwan,2014 

3. M.Mihova 

N.Maksimova 

Estimation of minimal path 

vectors of multi state two 

terminal networks with cycles 

control 

MathematicaBalkanica,  

Vol. 25 , Fasc 4,   

ISSN 0205-3217,  

pp. 437-447,2011 

 

4. M.Mihova 

B.Ilijoski  

N. Stojkovikj 

The Optimization of the Profit of 

a Parallel System with 

Independent Components and 

Linear Repairing Cost 

ICT Innovations 2012, 

Web Proceedings, 

pp.507-516 

ISSN 1857-7288, 2012 

5.    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

http://www.ioinformatics.org/oi/pdf/v8_2014_133_144.pdf
http://www.ioinformatics.org/oi/pdf/v8_2014_133_144.pdf
http://www.ioinformatics.org/oi/pdf/v8_2014_133_144.pdf
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1. Koceski, Saso 

Koceska, Natasa  Sazdovski, 

Vasko Stojkovic, Natasa 

Stojanova, Aleksandra  

Vladimirov, Angel 

Development of novel techiques 

for cooperative localization and 

mapping using mobile robots and 

their application in precise 

agriculture 

2015 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи / 

11.2. Магистерски работи / 

11.3. Докторски дисертации / 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред.  

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.  

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

http://eprints.ugd.edu.mk/12866/
http://eprints.ugd.edu.mk/12866/
http://eprints.ugd.edu.mk/12866/
http://eprints.ugd.edu.mk/12866/
http://eprints.ugd.edu.mk/12866/
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Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

1. Име и презиме Билјана Златановска 

2. Дата на раѓање 02.07.1973 год. 

3. Степен на образование Трет степен 

4. Наслов на научниот степен Доктор по математички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Додипломски студии 1997 Природно -

математички 

факултет, 

Универзитет “Св. 

Кирил и 

Методиј”, 

Скопје,  

Р.Македонија 

Последипломски 

студии 

2006 Природно -

математички 

факултет, 

Универзитет “Св. 

Кирил и 

Методиј”, 

Скопје,  

Р.Македонија 

Докторски студии 2014 Природно -

математички 

факултет, 

Универзитет “Св. 

Кирил и 

Методиј”, 

Скопје,  

Р.Македонија 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природно-

математичко науки 

Математички 

науки  

Динамички 

системи, 

Диференцијални 

равенки, 

Применета 

математика и 

математичко 

програмирање 

 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно-

математичко науки 

Математички 

науки  

Динамички 

системи, 

Диференцијални 

равенки, 

Применета 

математика и 

математичко 

програмирање 
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8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Факултет за Информатика 

Универзитет Гоце Делчев 

Доцент,  

Диференцијални 

равенки 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот 

циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Математика 1 Рударство,Геологија, Индустриска 

логистика, Архитектура и дизајн, 

Инженерство на животна средина 

/Факултет за природни и технички 

науки, 

Производно машинство, Транспорт, 

организација и логистика  

/Машински факултет,  

2. Математика 2 Рударство,Геологија, Индустриска 

логистика, Архитектура и дизајн, 

Инженерство на животна средина, 

Градежно инженерство 

/Факултет за природни и технички 

науки, 

Производно машинство, Транспорт, 

организација и логистика  

/Машински факултет 

3. Статистика Инженерство на животна средина 

/ Факултет за природни и технички 

науки 

4. Веројатност и статистика Индустриска логистика 

/Факултет за природни и технички 

науки 

5. Тригонометрија Математика 

/Факултет за информатика  

6. Аналитичка геометрија Математика 

/Факултет за информатика 

 7.  Диференцијални равенки Математика 

/Факултет за информатика 

 8. Динамички системи и хаос Математика 

/Факултет за информатика 

 9.   

 10.   

 11.   

 12.   

 13.   

 14.   

 15.   

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. Наслов на предметот Студиска програма / институција 
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број 

1. Применета статистика Индустриска логистика 

/Факултет за природни и технички 

науки 

2. Математичко програмирање Математика, 

/Факултет за информатика 

 3. Применета функционална анализа Пресметковно инженерство 

/Факултет за информатика 

 4. Специјални функции Пресметковно инженерство 

/Факултет за информатика 

 5. Динамички системи Пресметковно инженерство 

/Факултет за информатика 

 6. Теорија на хаос Пресметковно инженерство 

/Факултет за информатика 

 7. Обопштени функции Математика, 

/Факултет за информатика 

 8. Контрола на динамички системи Интелегентни системи и роботика, 

/Факултет за информатика 

 9. Напредни математички поглавја во 

инженерството 

Информациони и веб технологии 

/Факултет за иинформатика 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Геостатистика Компјутерска техника и 

информатика 

/Факултет за информатика 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Goce Stefanov, Ljupco 

Karadzinov, Bilijana 

Zlatanovska 

Mathematical 

Calculation of H-Bridge 

IGBT Power Converter 

 

Proceedings of the 

Bulgarian 

Academy of 

Sciences, Volume 

64, Issue No.6, 

2011, pp. 897 – 

904, IF.0,210 

 

2. B. Zlatanovska, D. Dimovski Systems of difference 

equations approximating 

the Lorenz system of 

differential equations 

 

Contributions, 

Sec. Math. Tech. 

Sci., 

MANU, XXXIII, 

1-2, 2012, pp. 75-

96, ISSN 0351-

3246 

 



Универзитет ,,Гоце Делчев” - Штип ....................................                                                                           

.              

 

58 

3. B. Zlatanovska, D. Dimovski Systems of difference 

equations as a model for 

the Lorenz system 

 

Fifth International 

Scientific 

Conference FMNS 

– 2013, 

Blagoevgrad, 

Bulgaria, Volume 

I, ISSN 1314-

0272, pp. 102 – 

107 

 

4. A. Stojanova, B. 

Zlatanovska, M. Kocaleva, 

V. Gicev 

Obtaining functions from 

fourier series with MatLab  

 

International 

Conference on 

Information 

Technology and 

Development of 

Education – ITRO 

2015 

June, 2015. 

Zrenjanin, 

Republic of Serbia 

5. B. Zlatanovska, L. Lazarova, 

A.Stojanova 

On the use of Mathematica in 

engineering education  

 

International 

Conference on 

Information 

Technology and 

Development of 

Education – ITRO 

2015 

June, 2015. 

Zrenjanin, 

Republic of Serbia 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Tatjana Атанасова-

Pacemska, Biljana Jolevska- 

Tuneska, Vlatko Cingoski, 

Limonka Lazarova, Biljana 

Zlatanovska, 

Marija Miteva, Slavica 

Kostadinova, Liljana 

Vasileva, Elena Gelova 

 

Functional 

Spaces, Topological and 

Statistical Aspects and Their 

Applications in Electrical 

Engineering 

 

Faculty of 

Electrical 

Engineering, 

University “Goce 

Delcev”, 

2013 

 

    

    

    

    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

 

Ред. Автори Наслов Издавач / година 
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број 

1.    

2.    

3.    

    

    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

 

11.1. Дипломски работи  

11.2. Магистерски работи  

11.3. Докторски дисертации  

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

 

Ред.  

број 

Автори Наслов Издавач / година 

    

    

    

    

    

    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

 

Ред.  

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 

     

     

1.     
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2.     

3.     
 

 

 

 

 

18. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на настава по 

одредени предмети од студиската програма 
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19. Согласност од високообразовната установа за учество на наставникот во  

реализацијата на студиската програма 
  

За реализација на студиската програма Пресметковно инженерство сите предвидени 

наставници се вработени на Универзитетот „Гоце Делчев“ -Штип. 

 
 

20.  Информација за бројот на студенти за запишување во првата година на студиската 

програма 
 

Владата на РМ во соработка со Ректоратот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип го 

утврдува бројот на студенти за студиските програми, по предлог на Наставно-научниот совет 

на Факултетот за информатика. 
 

21. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература  
 

Информациитеза задолжителна и дополнителна литература се дадени во предметните 

програми (Прилог бр. 3). 
 

22. Информација за веб страница 
 

 

Веб страница на Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип: 

http://ugd.edu.mk 

Веб страница на Факултетот за информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип: 

http://inf.ugd.edu.mk 

Платформа за е-учење на Универзитет „Гоце Делчев“ –Штип: 

http://moodle2.ugd.edu.mk 

Студентски сервис, Е-индекс на Универзитет „Гоце Делчев“ –Штип: 

http://studenti.ugd.edu.mk 

Е-библиотека на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
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http://www.ugd.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=95 
 

23.   Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот по завршување на 

студиската програма.  

 

Диплома: Магистер по информатика – Пресметковно инженерство 

 

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

програма Пресметковно инженерство,  се стекнува со следното звање: Магистер по 

информатика – Пресметковно инженерство. 

 

Воедно, студентите добиваат диплома, додаток на дипломата и уверение за положени 

испити согласно Правилникот за содржината и формата на дипломата, упатството за 

подготовка на додаток на дипломата и на другите јавни исправи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.84/09)  

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП 
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                                      ДОДАТОК НА ДИПЛОМАТА 

1. Податоци за носителот на дипломата 

1.1 Име  

1.2 Презиме  

1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање  

1.4 Матичен број  

2. Податоци за стекнатата квалификација 

2.1 Датум на издавање  

2.2 Назив на квалификацијата  

2.3 Име на студиската програма, односно главно 

студиско подрачје, поле и област на студиите 

 

2.4 Име и статус на високообразовната / научната 

установа која ја издава дипломата 

Државен Универзитет ,,Гоце Делчев” – Штип 
 

- Закон за формирање на Државен Универзитет 
(Сл. весник на РМ бр. 40 од 30.3.2007 година) 
 

- Решение од Одбор за акредитација на бр. 

________ од ________.  

Решение за почеток со работа на 

Министерството за образование и наука бр. 

_________ од _________. 

2.5 Име и статус на високообразовната/ научната 

установа (доколку е различна) која ја 

администрира дипломата 

/ 

2.6 Јазик на наставата македонски јазик 

3. Податоци за степен (циклус) на квалификацијата 

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни) 

студии 

универзитетски (академски студии) 

3.2 Степен (циклус) на квалификацијата Втор циклус на  студии 

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕКТС 

кредити 

 

3.4 Услови за запишување на студиската програма  

 

4. Податоци за содржините и постигнатите резултати 

4.1 Начин на студирање (редовни, вонредни) Редовни студии / вонредни студии 

4.2 Барања и резултати на студиската програма  

4.3 Податоци за студиската програма  

(насока/модул, оценки. ЕКТС кредити) 

 

Види Прилог 1 – Уверение за положени испити 

 

Листата на сите положени испити, оценки и насловот на 

дипломската работа, дадени се во Уверението за 

положени испити (мора да се приложи како придружен 

дел на овој документ) 

 

4.4 Систем на оценување (шема на оценки и 

критериуми за добивање на оценките) 

поени од – до критериум оценка 

 
активности и 
учество 

 
0-20 
 70% 

  91-100 10(А) 

81-90 9(B) 

71-80 8 (C) 

61-70 7 (D) 

есеј/проект 0-50 51-60 6 (E) 

завршен 0-30  30% под 50 5 (F,FX) 
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испит 

Просек 6-10 (E-A) 

4.5 Просечна оценка во текот на студиите  

5. Податоци за користење на квалификацијата 

5.1 Пристап до понатамошни студии  

5.2 Професионален статус (ако е применливо)  

6. Дополнителни информации 

6.1 Дополнителни информации за студентот  
/ 

6.2 Дополнителни информации за високообразовната 

установа 

 

7. Завeрка на додатокот на дипломата 

7.1 Датум и место  

7.2 Име и потпис  

7.3 Функција на потписникот  

7.4 Печат  

8. Податоци за системот на високото образование во Република Македонија 

 

8.1 Видови високообразовни установи  Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип претставува 

автономна и јавна високообразовна, научна, односно 

уметничка установа која го обезбедува единството во 

вршењето и развојот на високото образование, науката, 

уметноста и стручноста и непосредно преку своите 

единици од различни студиски подрачја пренесува 

сознанија од повеќе научни, односно уметнички подрачја 

и дисциплини.     

8.2 Вид на студии Акредитираните студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ 

во Штип ги оспособуваат студентите за вршење на 

дејности во науката и високото образование, во 

деловниот свет, во јавниот сектор и општеството во 

целост, преку оспособување за развој и примена на 

научните и стручните методи и достигнувања. Стручните 

студии им даваат на студентите знаења и вештини што 

им овозможуваат вршење на стручни занимања и ги 

оспособуваат за непосредно вклучување во работниот 

процес. 

8.3 Акредитација на високообразовната установа Системот за обезбедување и оценување на квалитетот 
на високото образование се потпира врз 
функционирањето на Одборот за акредитација и 
Агенцијата за евалуација.  
Одборот за акредитација врши одобрување, 
потврдување и признавање на високообразовната 
установа и студиските програми за вршење 
високообразовна дејност во согласност со Законот за 
високо образование. 
Агенцијата за евалуација врши процена на квалитетот на 

вршењето на високообразовната дејност, управувањето, 

финансирањето, академските и други активности и 

нејзините приоритети. 

8.4 Структура на високообразовните универзитетски 

(академски) студиски програми 

Студиските програми за стекнување на образование се 
распоредуваат во три циклуси на високото образование : 
Прв циклус  универзитетски студии е дефинира 

согласно наставната програма (3+1+1) во период од три  
години и наставната програма (4+1) која трае четири  
години и со неговото завршување се стекнуваат 180 до 
240  ЕКТС кредити. 
Лицето кое ги завршило студиите се стекнува со диплома 
со додавка на соодветната струка, а во меѓународниот 
промет и дипломата на англиски јазик, академскиот  
назив по завршувањето на првиот циклус на студии е 
baccalareus  односно baccalaurea. 
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Втор циклус  универзитетски студии кои што по 

правило траат една година за наставната програма (4+1) 
и две години ( 3+2) и со нивното завршување се 
стекнуваат 60 до 120  ЕКТС кредити.  
Вкупниот број кредити кои се стекнуваат на првиот и 
вториот циклус на универзитетските студии изнесува 300 
кредити. Лицето кое ги завршило студиите се стекнува со 
научен назив магистер, или со друго звање на студиите, 
а во меѓународниот промет и дипломата на англиски 
јазик, научниот назив по завршувањето на вториот 
циклус на студии е master. 
Третиот циклус на универзитетски студии – 

докторските студии траат најмалку 3 години (еднакво на 
180 ЕКТС).Со јавната одбрана на докторскиот труд се 
стекнува научен назив доктор на науки (dr.sci), односно 
доктор по уметности (dr.art). 
 

8.5 Структура на високообразовните стручни студии Стручните студии траат три години и со нивно 
завршување се стекнуваат 180  ЕКТС кредити, а по 
исклучок можат да траат четири години и со тие студии 
се стекнуваат 240 ЕКТС кредити. 
Со завршувањето на стручните студии се стекнува 
диплома со додавка на соодветната струка, а во 
меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик 
стручниот назив по завршувањето на првиот циклус  
стручни студии е baccalareus, односно baccalaurea со 
додавка на струката. 
Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат 

една до две години и со нивно завршување се стекнува 

звање специјалист од одредена струка (spec.) што се 

користи покрај стручниот назив стекнат на стручните 

студии или академските студии од прв циклус. 

8.6 Услови за запишување на студиите На прв циклус универзитетски и стручни студии  може да 

се запише лице кое има завршено средно образование и 

положило државна матура или меѓународна матура. 
На студиски програми од втор циклус универзитетски 
студии може да се запише лице кое завршило соодветни 
студиски програми од прв циклус. Соодветноста ја 
утврдуваат Универзитетот и неговите единици, а исто 
така и условите за упис на кандидатите кои имаат 
завршено други студиски програми. 
На академски студиски програми од втор циклус може да 
се запише и лице кое завршило стручни студии, ако е 
предвидено со акт на Универзитетот и неговите единици. 
На докторски студии може да се запише лице кое 

завршило соодветни студии од втор циклус. 

Универзитетот може да постави и други услови за упис 

на докторски студии. 

 

 

8.7 Систем на оценување Нумеричко оценување од најмала оценка 5 до најголема 

10. 

Проверката на знаењето на студентот се врши 
континуирано во текот на наставно-образовниот процес и 
се изразува во поени. 
За исполнувањето на обврски за полагање на испитот     
(по дeлови или во целина), студентот може да оствари 
најмногу 100 поени или да добие позитивна оценка која 
се изразува до 10  (десет), при што оценките го  
означуваат следниов успех: 
10 - одличен 
  9 -  одличен 
  8 -  многу добар 
  7  - добар 
  6  - доволен 
  5 - недоволен  
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Завршното оценување задолжително се запишува во 
индексот или во некој друг документ и во пријавата за 
завршното оценување. 
Просечниот успех на студентот претставува аритметичка 
средина на оценките од завршното оценување по сите 
наставни предмети во текот на студиите, вклучувајќи го и 
завршниот испит. 

 
 



Универзитет ,,Гоце Делчев” - Штип ....................................                                                                           

.              

 

75 

 



Универзитет ,,Гоце Делчев” - Штип ....................................                                                                           

.              

 

76 
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24. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на 

наставата  

 

Обезбедувањето на квалитетот на наставата и континуираното подобрување на 

квалитетот на студирањето е првостепена цел на Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип. 

За исполнување на поставените цели Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип ќе 

формира посебни комисии за самоевалуација, согласно одредбите од Законот за високото 

образование – Обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование, како и 

актите на Интеруниверзитетската конференција кои се однесуваат на обезбедувањето на 

квалитет на високото образование. 

Воедно, во рамките на Универзитетот, односно на сите негови единици, се планира 

изработка и примена на Процедури со кои ќе се изведува контрола, обезбедување и 

унапредување на квалитетот на наставата согласно Упатството за критериумите за начинот 

на обезбедување и оценување на квалитетот на високообразовните установи и на 

академскиот кадар во Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија” 

бр.67/2013).  

Имено, универзитетот планира да развива механизми за континуиран развој и за 

подобрување на квалитетот на реализација на наставниот процес преку исполнувањетo на 

критериумите во областа на:  
 

- организацискиот менаџмент, преку земање во предвид на активности односно 

критериуми за развој и стратегија на високообразовната установа, управување, 

внатрешно обезбедување на квалитетот и културата на квалитетот, човечките ресурси, 

информациските системи и финансискиот менаџмент, 
 

- наставата и учењето, преку земање во предвид на активности и критериуми за 

дефинирање на процедури за обезбедување на квалитет на студиските програми, 

квалитет на академскиот кадар, процедури за оценување на студентите, процедури за 

соодветно информирање на студентите, квалитет на материјално- техничките ресурси, 

и меѓународната соработка, 
 

- истражувањето, развојот и/или креативните активности, преку земање во предвид на 

критериуми за стратешко планирање и континуиран мониторинг на научно- 

истражувачката/ уметничката дејност, систем за поддршка на научно- 

истражувачката/ уметничката дејност, науката како поддршка на стопанството, систем 

на финансирање на научно- истражувачката/ уметничката дејност, супервизија на 

студентското истражување и докторските студии, оценување на квалитетот на 

академскиот кадар на високообразовните и научно- истражувачките установи во 
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Република Македонија согласно научно- истражувачките подрачја од меѓународната 

фраскатиева класификација, евиденција за резултатите од реализацијата на практична 

примена од научно- истражувачката, развојната и апликативната дејност, и  
 

- општествената оправданост, преку земање во предвид на активности и критериуми за 

информација за јавноста, стратегиски цели за доживотно учење, популаризација на 

научно- истражувачките/ креативните активности и вклучување на високообразовната 

установа во општествениот развој. 

 

24а. Резултати од изведената самоевалуација согласно Упатството за 

единствените основи на евалуацијата и евалуационите постапки на универзитетите 

донесено од агенција за евалуација на високото образование во Република Македонија 

и од Интеруниверзитетска конференција на Република Македонија (Скопје -Битола, 

септември 2002).  

Препознавајќи ја важноста на контролата на квалитетот, уште од самите почетоци 

Универзитетот спроведува активностите за обезбедување и подобрување на квалитетот ги 

постави на највисоко институционално ниво. Во рамките на тие процеси, егзистира  

Центарот за обезбедување на квалитет при Универзитетот „Гоце Делчев“, каде дефинирани 

се и имплементирани се голем број активности за развивање на култура на квалитет во сите 

аспекти на функционирање на универзитетот. Спроведена е и  стандардизација на 

целокупното работење на универзитетот согласно серијата ISO 9001 -стандарди за 

управување со квалитетот, кој стандард во континуитет се спроведува од 2013 година.  

Во октомври 2010 година извршена е првата внатрешната евалуација за периодот од 

2007-2010 година. Во 2013 година завршена е втората самоевалуација за периодот 2010-2012. 

Во мај 2012 година започнато е со втората внатрешната евалуација за периодот од 

2010-2012 година. Во 2013 година завршена е втората самоевалуација, а Извештајот за 

самоевалуацијата за периодот 2010-2012 година е во прилог на елаборатот. 

Во март 2016, донесена е Одлука од Универзитетски сенат за започнување на 

постапка за самоевалуација за периодот 2013-2015 година, која е во тек. Во моментот на 

поднесување на Елаборатот за акредитација на студиските програми, УГД е во фаза на 

својата трета самоевалуација. 

Првата и втората самоевалуација 

Во јануари 2012 година на Универзитскиот Сенат го именува, а Ректорот го одобри, тимот 

за спроведување на самоевалуација и имплементирање на проектот за самоевалуација на 

УГД. Овој тим е одговорен за самоевалуација на Универзитетот за првите две евалуации, 

првиот за периодот од 2007 – 2010 година, а вториот за периодот од 2010 – 2012 година и е 

составен од: 

- Проф. д-р Дејан Мираковски, претседател 

- Проф. д-р Цена Димова, член 
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- Проф. д-р Лилјана Колева-Гудева, член 

- Проф. д-р Александра Милева, член 

- Проф. д-р Никола Смилков, член 

- Проф. д-р Љупчо Сотировски, член 

- Ристо Костуранов, генерален секретар 

- Милкица Панева, раководител на кабинетот на ректорот 

- Горан Стаменов, претседател на Студентскиот парламент 

- Иван Тасевски, член на Студентскиот парламент. 

Трета самоевалуација на УГД 

Со Одлука на Универзитетски сенат бр. 0701-296/11 од 21.03.2016 донесена на 122-та 

редовна седница на Универзитетскиот сенат, назначена е Комисија за спроведување на 

самоевалуација во состав: 

- проф. д-р Лилјана Колева Гудева - редовен професор на Земјоделски факултет,  

претседател; 

- проф. д-р Александра Милева - вонреден професор на Факултет за информатика, член; 

- проф. д-р Анѓеле Михајловски - вонреден професор на Музичка академија, член; 

- доц. д-р Борка Тушевска - доцент на Правен факултет, член; 

- доц. д-р Мишко Џидров - доцент на машински факултет, член; 

- м-р Ристо Костуранов - генерален секретар на Универзитетот, член; 

- Милкица Миленкоска - раководите на кабинет на ректор, член,  

- Дијана Насева - референт во центарот за обезбедување на квалитет, член; 

- Горан Стаменков – претседател на студентскиот парламент, член. 

Горенаведената комисија во соработка со факултетските комисии за спроведување на 

самоевалуацијата  и со Центарот за обезбедување на квалитет при Универзитетот „Гоце 

Делчев“, ја спроведува третата по ред евалуација на универзитетот, која е во тек во периодот 

на подготовката на елаборатот за акредитација на студиските програми на УГД. 
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Процес на надворешна евалуација 

Со оглед на динамичен развој на Универзитетот „Гоце Делчевˮ – Штип, како и 

напорите за транспарентно и социјално одговорно работење, процесот за надворешна 

евалуација беше инициран во јуни 2013 година.  Во јуни 2014 година како производ на 

надворешната евалуација добиен е извештај, кој излезе од претходните резултати на 

самоевалуација на УГД, IEP evaluation report, Stip 2014, кој исто така е во прилог на 

елаборатот. 

Надворешната евалуација е изввршена од страна на Програмата за институционални 

евалуација (Institutional Evaluation Programme, IEP), која е независна услужна членка на 

Европската универзитетска асоцијација (European University Association, EUA), која нуди 

процени за поддршка на институции кои учествуваат во континуираниот развој на нивните 

стратешки менаџмент и внатрешна култура на квалитет. Во фокусот на IEP е оценување на 

институцијата како целина, а не на одделни студиски програми или на истражувачки или 

единици. IEP се фокусира на: 

• Процесите на донесување одлуки и институционалните структури и ефективноста на 

стратегискиот менаџмент; 

• Релевантност на внатрешна квалитетот на процесите и степенот до кој нивните резултати 

се користат во процесот на донесување одлуки и стратешко управување, како и согледува 

празнини во овие внатрешни механизми. 

Процесот на самоевалуација и надворешната евалуација се спроведува во соработка со 

Универзитетските тела каде беа спроведени интервјуа со Деканите и претставници на 

факултетите, одделенија, институти, вработени и студенти. Членовите на УГД, кои беа 

интервјуирани, биле информирани за процесите на евалуација кои се одвива на 

Универзитетот. 

Тимот за оценување беше изненаден од подготвеноста на Универзитетот и силна 

способност да се мобилизира академската заедница, за темелно само-рефлексија и за тоа како 

да се подобрат активностите да и да се работи заедно кон дефинираните цели. Процесот на 

надворешната евалуација се спроведе од страна на тимот за евалуација од IEP (EUA), кој се 

состоеше од: 

• Prof. Öktem Vardar (Турција), претседател, 

• Prof. Raymond Smith (Велика Британија), 

• Prof. Alice Ingegerd Palmér (Шведска), 

• Prof. Carmen Fenoll (Шпанија), 

• Студентски Ieva Baltiņa (Латвија) 
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Целокупниот извештај од самоевалуација 2010-2012 и извештајот од надворешната 

евалуација како: Извештаите за самоевалуацијата на Универзитет „Гоце Делчев” 2010-2012 и 

IEP evaluation report, Stip 2014 се доставени во посебен елеборат на ниво на целиот 

универзитет. 

25.  Мислење за студиската програма од Одборот за соработка и доверба со јавноста 
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26. Дали формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците 

кореспондира со специфичноста на студиската програма, односно профилот и 

квалификацијата на наставно-научниот кадар. 

Во изведувањето на наставата на студиската програма Пресметковно инженерство 

ангажирани се 9 професори кои докторирале во научно-истражувачките полиња 

информатика и математика, каде припаѓа студиската програма. Истражувачката работа на 

наставниците припаѓа во полињата со кои кореспондира содржината на предложената 

студиска програма.  

27.   Соодветноста на структурата и содржината на циклусот на студии со општите и 

специфичните дескриптори  

 

Структурата на студиската програма е направена така да предметите кои ќе се изучуваат 

ќе го продлабочат знаењето на студентите и разбирањето на концептите во овие области 

со што студентите кои ќе ги завршат студиите ќе бидат оспособени за решавање на 

специфични проблеми од различни сфери на секојдневниот живот, општеството, 
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стопанството и индустријата кои бараат длабоки познавања, т.е познавања на повисоко 

ниво. Истите студенти ќе имаат квалификации и компетенции да се вклучат во 

наставниот процес на високообразовните институции во државата, како и да работат во 

научно-истражувачки тимови и да се занимаваат со научни проблеми.  

 

28.   Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за 

дадениот профил на кадри  
 

Пресметковната наука и пресметковното инженерство е нова научна дисциплина, која 

со помош на методи од применетата математика проучува феномени во природните науки, 

инженерството, а во последно време и во економијата. Вакви истражувачки центри и катедри 

постојат на скоро секој поголем универзитет во САД најчесто ворамките на факултетите за 

компјутерски науки. Завршените студенти од овие студии потоа се двигатели на развојот на 

општеството и работат во најмоќните светски индустрии (NASA, BOEING, USGS, Lockheed 

Martin, Wall Street и др.). 

 

Студиската програма по овозможува стекнување на продлабочени фундаментални 

знаења и можности за нивна примена во науката, техниката и практиката. Основниот 

концепт на студиите е совладување на принципите и концептите на применети и 

интегрирани знаења потребни за моделирање, симулација и решавање на проблеми во 

природните науки, инженерството и бизнисот. Поради атрактивноста на оваа 

мултидисциплинарна наука, Факултетот за информатика при Универзитетот “Гоце Делчев“ 

во Штип донесе одлука за основање на втор циклус на студии по Пресметковно 

инженерство. 

 

Наставните содржини на оваа програма, се соодветни на програмите од втор циклус 

од истата област, кои се предаваат на повеќе универзитети во Европа и светот. 

Предложениот концепт на новата студиска програма е во согласност со режимот на 

студирање и Правилникот за единствени основи за организирање на постдипломски студии 

на Универзитетот „Гоце Делчев“ -Штип, усогласен со нормативните акти и законските 

определби, како и Законот за високо образование. 

 

29.   Усогласеноста на теоретската и практичната настава со целите на студиската 

програма 

 

Теоретската и практичната настава се потполно усогласени со целите на студиската 

програма. Со теоретската настава студентите ќе ги продлабочат своите знаења, а практичната 

настава ќе се сведе на нивно оспособување за вклучување во наставно – образовен процес на 

високообразовните институции како и оспособување за научно-истражувачка работа и 

управување со проекти. 

 

30.   Соодветноста на предложената литература за совладување на материјата од 

предметната програма  

 

Литературата за совладување на материјата за секој предмет е наведена во прилозите 

со опис на содржината (Прилог 3). Книгите по кои се изучуваат предметите 

кореспондираат со оние на водечките универзитети во светот. Имајќи го во предвид 

брзиот напредок во областа на комјутерските науки и технологии водено е сметка при 

изборот на литература да се предлагаат нови и современи изданија. Во листите со 

литература наведени се и книги преведени на македонски јазик во рамките на проектот 

на Владата на Р. Македонија. 
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