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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
 

на ракописот за учебник под наслов   
“Теорија на Системи и управување со примена на Matlab и Simulink“  

 
 

Наставно-научниот Совет на Воена Академија - Скопје формира Рецензентска комисија 
чијшто член д-р Зоран Гацовски, редовен професор на Универзитет “Мајка Тереза“, имаше задача 
да го разгледа и оцени ракописот за учебник под наслов “Теорија на Системи и управување со 
примена на Matlab и Simulink “.  

По прегледот на доставен ракопис за учебник под наслов “Теорија на Системи и 
управување со примена на Matlab и Simulink”, рецензентот го дава следното 

МИСЛЕЊЕ 
 

 Текстот на ракописот е кириличен, подготвен на компјутер, содржи 605 страници 

А-4 формат со потребен број на слики, табели, скици и цртежи инкорпорирани во 

соодветните поглавја. Трудот има предговор, содржина во која се наведени 9 наслови  со 

одреден број поднаслови, список на користената литература (во секое поглавје), прилози и 

индекс.  
  Ракописот за учебник е сообразен според наставните програми од технички науки – 
Теорија на системи и Системи на автоматско управување. Поаѓајќи од обемот и од структурата на 
изложениот материјал - предлагаме да работниот наслов на ракописот “Практикум по Теорија на 
Системи и управување со примена на Matlab и Simulink“ биде заменет со “Теорија на Системи и 
управување со примена на Matlab и Simulink“. 
 Поднесениот ракопис, според образложувањето на наставните содржини, наведените 
прашања и одговори, ги поттикнува и мотивира студентите на творечка активност, надградување 
на своите знаења, како и самоучење. Во ракописот се опфатени: основи на Matlab и Simulink, 
математички основи, моделирање на динамички системи, блок-дијаграми и тек на сигнали, 
временски одзив кај системите, стабилност, анализа во просторот на состојби, синтеза на САУ во 
простор на состојби и PID управувачи.  
 Во јазички поглед ракописот е солидно обликуван. Начинот на излагање на наставните 
содржини оди од едноставно кон сложено што методски ги води студентите кон стекнување на 
потребните знаења. Тоа е значајно и за редовната и за изборната настава. Позначајните термини и 
поими во текстот не се посебно истакнати.  
 Изборот на сликите соодветствува на текстуалниот дел. Во ракописот авторите цитираат 
над 150 извори на користена литература, претежно од англиското говорно подрачје. Самите 
автори имаат објавено голем број меѓународни трудови и публикации во реномирани списанија и 
конференции, што говори за нивната компетентност во дадената област.  

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
Имајќи го предвид изложеното, Рецензентот со задоволство може да и предложи на ННС 

на Воена Академија – Скопје - ракописот под наслов “Теорија на Системи и управување со 
примена на Matlab и Simulink“ да биде прифатен за учебник на Воена Академија “Генерал 
Михаило Апостолски“, - Скопје.  
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Скопје, 27.08.2021 
Рецензент,     
Проф. д-р Зоран Гацовски с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Ј А 

на ракописот за учебник под наслов   
“Теорија на Системи и управување со примена на Matlab и Simulink“  

 

Во врска со назначувањето на д-р Невена Серафимова за член на Рецензентска комисија 
од страна на Наставно-научниот совет на Воена Академија – Скопје, со задача 
разгледување и оценување на ракописот под наслов “Теорија на Системи и управување 
со примена на Matlab и Simulink “, и по внимателно разгледување на доставениот 
ракопис, именуваната го доставува следното 
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МИСЛЕЊЕ 
 

  Ракописот под наслов “Теорија на системи и управување со примена на Matlab и 
Simulink “ од авторите д-р Сојче Десковски, д-р Југослав Ачкоски и м-р Бобан 
Темелковски, претставува обемен труд во кој се презентирани теоретските основи на 
дисциплината, истовремено широко илустрирани низ соодветни примери и задачи. Овој 
ракопис е организиран во вкупно 10 поглавја на 605 страници, од кои последното 
вклучува прилози од техничка-помошна природа (Табела на Лапласови трансформации, 
Речник на термини и кратенки и упатство за користење на HELP алатката на MATLAB). 
Текстот е богато илустриран со скици, дијаграми, шеми, графици и табели кои 
овозможуваат дополнителен увид во изложените содржини. 

Целокупниот текст е добро структуриран и логички организиран, земајќи предвид 
дека се темели на општите принципи на функционирањето и структурата на системи од 
различни типови и големини кои промовираат интердисциплинарен пристап со 
заеднички јазик за воведените концепти. Иако теориите, моделите и концептите кои се 
користат за опишување на состојбите и решавање на проблемите припаѓаат на 
широката област на општата теорија на системи, сепак, вниманието на авторите овде е 
насочено кон електричните и електромагнетните системи, па оттука е забележлива 
присутноста на робустен математички апарат во изложените примери.  

Земајќи предвид дека се работи за напреден материјал за чие совладување се 
потребни солидни претходни математички знаења, авторите се одлучиле за активно 
користење на програмските алатки MATLAB и SIMULINK во моделирањето и решавањето 
на разгледуваните проблеми. Оттука разбирливо, во првото поглавје се дадени основите 
на овие програмски јазици, при што се опишани основните синтаксички и семантички 
карактеристики, истовремено поткрепувајќи го изложеното со бројни примери и 
соодветна дискусија.  

Во второто поглавје е презентиран главниот математичкиот апарат кој се користи 
апликативно во темите кои следат. Дефинирањето на математички поими и теоретските 
резултати не е ограничено само во овој дел, со оглед на тоа што, согласно потребите, 
одредени дефиниции и својства се поместени и понатаму низ текстот. Основите на 
моделирањето на динамичките системи се дадени во тетото поглавје, со посебен осврт на 
моделирањето на електричните и електромеханичките системи. Натаму следат 
поглавјата: Блок дијаграми и графови на текот на сигнали; Временски одѕив на 
динамичките системи; Стабилност; Анализа на динамичките системи во просторот нa 
состојба; Синтеза на системите на автоматско управување во просторот на состојба, и 
ПИД управувачи.   

Авторите користат јасна терминологија, посветуваат посебно внимание на 
дефинирањето на важните поими, континуирано ги илустрираат низ примери и 
дискутираат за важните со нив поврзани аспекти. Во текстот кој е напишан на 
македонски јазик, за дел од поимите е даден и англиски транскрипт, што на читателот 
дополнително му ја олеснува можноста за користење и надградба на стекнатите знаења 
преку самостојно учење и користење на литература од англиското говорно подрачје. 
Имајќи предвид дека се работи за технички и содржински напредна материја која 
подразбира одредени предзнаења, сепак пристапот и стилот на изложување е доволно 
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сфатлив и податлив за совладување на потребните знаења. Кон ова дополнително 
придонесуваат внимателно подготвените практични вежби и прашања, од кои дел и со 
понудени одговори, кои се поместени на крајот од поглавјата. 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ  
 

Имајќи го предвид понапред изложеното, рецензентот со задоволство му предлага на 
Наставно – научниот совет, да го прифати ракописот под наслов “Теорија на Системи и 
управување со примена на Matlab и Simulink“ за учебник на Воена Академија “Генерал 
Михаило Апостолски“ - Скопје.  
 
Скопје, 27.08.2021 

Рецензент,     
д-р Невена Серафимова, вон.проф. с.р. 


