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

1. Наслов на наставниот предмет Системи и управување 
2. Код ME030 
3. Студиска програма ПИ, ТМЛ, ТИ, ХЕИ, МПИ, ИИМ, МВ, ЕЕ, МХТ, АУС 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Машински факултет - Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 
6. Академска година / семестар 3 / V 7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Лазе Трајковски 
проф. д-р Атанаско Тунески 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Математика 2 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 
Оспособување на студентот за: анализа на стабилноста и карактеристиките на 
континуалните управувачки системи со отворена и затворена врска; проектирање на 
контролери за постигнување на зададени перформанси на управувачкиот систем. 

11. Содржина на предметната програма:  
 
Управувачки системи со отворена и затворена повратна врска: примери и терминологија. 
Математички модели на физички системи и линеаризација.                                                        
Диференцијални равенки и линеарни системи: диференцијален оператор, 
карактеристична равенка, решавање на линеарна диференцијална равенка со константни 
коефициенти, вкупен, стационарен и преоден одзив, линеарност и суперпозиција.Примена 
на Лапласова трансформација за решавање на линеарни диференцијални равенки со 
константни коефициенти. Стабилност на управувачки системи: критериуми на Рот и 
Хурвиц. Преносни функции за континуални управувачки системи: преносни функции на 
компензатори и контролери, временски и фреквентен одзив. Блок-дијаграми на 
управувачки системи: каноничен облик на управувачки систем и упростување на сложени 
блок дијаграми. Позициона, брзинска и забрзувачка грешка на управувачки системи. 
Анализа и проектирање на управувачки системи со метод на трагови на корени, и методи 
во фреквентен домен (Боде и Никвист): oдредување на стабилност, критична фаза и 
критично засилување. Проектирање на контролери: пропорционален (P), диференцијален 
(D), интегративен (I), проектирање на PI, PD и PID контролери. 

12. Методи на учење:  
 
Интерактивни предавања, вежби аудиторни и/или лабораториски, посета на компании, 
гости-предавачи од практиката, самостојна и/или тимска работа на проектни задачи, 
самостојно учење. 

13. Вкупен расположив фонд на време 5 ECTS x 30 часови = 150 часови 
14. Распределба на расположливото време  30 + 30 + 20 + 20 + 50 =  150 часови 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања- теоретска 

настава 
 30 часови 

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

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 80 бодови 

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

10 бодови 



17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 51 бод 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 
Реализирана активност: 17.фев. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Aнкети и други форми на континуирана 
евалуација 

 
22. 
     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Joseph Distefano III, 
Allen R. Stubberud, 
Ivan J. Williams  

Feedback and Control Systems, 
2nd Edition (Schaum's Outlines) 

McGraw-
Hill,Inc and 
Mathsoft, Inc.            
ISBN-13: 978-
0071829489 

2013 

2. Norman.S.Nise Control Systems Engineering Wiley John 
and Sons;        
7th edition, 
ISBN-13: 978-
1118170519 

2015 

3. Laze Trajkovski Збирка задачи по основи на 
автоматско управување         
(интерна скрипта) 

Машински 
факултет - 
Скопје 

2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Душан Симиќ Основи аутоматског 
управљања 

Научна књига 
Београд 

1990 

2. Борислав 
Милојковиќ, 
Љубомир Грујиќ 

Аутоматско управљање Машински 
факултет 
Београд 

1990 

3. William Bolton Control Systems Elsevier Ltd. 2002 

 
 


