
Предметна програма од втор циклус студии 

Програма за ИЗБОРНИ предмети (4+1) 

1. Наслов на наставниот предмет Управување со ресурсите во логистиката 

2. Код  БМ4204 

3. Студиска програма Бизнис менаџмент  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје  

Економски институт-Скопје 

 

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

6. Академска година/семестар 2018/2019 7. Број на ЕКТС 5 

8. Наставник Д-р Марија Таковска 

Д-р Неда Петроска Ангеловска 

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус студии (240 кредити) 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Генерички компетенции: 

Целта на оваа наставна програма е студентите да се запознаат со сите релевантни аспекти 

на искористувањето и развојот на логистичките ресурси, и тоа како на традиционалните, 

така и на современите како што се бизнис релациите и знаењето, односно со комплексната 

материја управувањето со ресурсите во бизнис логистиката. Материјата во предметната 

програма е базирана на пристапот на мрежно поврзување на бизнисите и овозможува 

стекнување на сознанија за алтернативната и комплементарната перспектива на бизнис 

логистиката. 

Специфични компетенции:  

 Озознавање на на обемниот фонд на теоретско, методолошко и апликативно знаење од 

областа на управувањето со ресурсите во бизнис логистиката 

 Стекнување на напредни сознанија за „уметноста“ во комбинирањето на ресурсите  

 Оспособување на студентите за донесување на самостојни одлуки за избор помеѓу 

различните опции за ефикасно искористување на бизнис релациите за обезбедување на 

соодветни ресурси во соодветен квалитет и цена 

 Оспособување на студентите економично да ги користат ресурсите во бизнис 

логистиката.  

 

11. Содржина на предметната програма: 

 

1. Појмовно определување на ресурсите во бизнис логистиката 

2. Традиционалните ресурси наспроти бизнис релациите и знаењето. 

3. Значењето на ресурсите за бизнис логистиката 

4. Комбинирање на ресурсите во бизнис логистиката 

5. Дизајнирање на ресурсите 

6. Обезбедување на ресурсите 

7. Економично искористување на ресурсите 

8. Управувањето со ресурсите и нивното влијание врз ефикасноста на бизнис 

логистиката 

 

12. Методи на учење: 



Наставата ќе се изведува со користење на интерактивен пристап, посета на семинари, 

конференции и работилници од истражувачката практика, индивидуални консултации и 

менторска работа. 

Проверката на знаењето ќе се врши со оценка на активностите во текот на наставата, оценка 

од подготовка и презентација на научно-истражувачки  трудови, пишување на есеј на тема 

определена од страна на наставникот  и по пат на писмен испит. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 15 недели 

5 ЕКТС x 30 часа = 150 часови 

14. Распределба на расположливото време 12 недели + 3 недели консултации 

15+15+120=150 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 15 часови 

15.2. Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 45 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  60 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

до  61  бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 84 бода 8 (осум) (С) 

од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања и вежби и позитивно оценета 

проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод за следење на квалитетот 

на наставата 

Механизми на интерна евалуација  

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач  Година 

1 Mariane Jahre  Resourcing in 

bussines 

logistics 

Liber 2006 

2 Џон Шермерхорн Менаџмент John Wiley& 

Sons 

Европа 92 

Кочани 

Превод 

на 

Влада 

2013 

22.2. Дополнителна литература 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач  Година 

1. Richard Mc 

Dougal, Adrian 

Resource 

management  

Sun 

Bluprints  

1999 



Cockcroft, Evert 

Hoogendoom  

2. John Joseph Coyle, 

Edvard J. bardi, C. 

John Bardy 

Management 

of Business 

Logistics: A 

Supply Chain 

Perspective 

Thomson 

Learning 
2003 

3. John J vogt, 

Wessel Pienaar, 

Pieter Willem 

Combrink De Wit 

 

Business 

logistics 

management: 

theory and 

practice 

Oxford 

University 

Press 

2006 

 


