
Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот предмет Логистика на меѓународниот бизнис 
2. Код  ЛБ 4104 
3. Студиска програма Логистика на бизнисот 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски институт, Скопје, 
УКИМ  

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2017/2018 
1семеста

р 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник 1. Д-р Марија Ацковска 
2. Д-р Искра Станчева-Гигов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Завршен прв циклус на студии (240 кредити) 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Целта на оваа наставна програма е студентите да се запознаат со сите релевантни 

аспекти од логистиката на меѓународните деловнни операции, нивното значење и 

нивната меѓусебна поврзаност, односно со комплексната материја на меѓународната 

логистика.  

Оспособен за (компетенции):  

 Осознавање на на обемниот фонд на теоретско, методолошко и апликативно знаење 

од областа на меѓународната логистика 

 Стекнување на напредни сознанија за логистичкиот процес од аспект на 

управувањето со глобалните синџири за снабдување  

 Оспособување на студентите за донесување на самостојни одлуки за избор помеѓу 

различните опции за ефективно испорачување на логистичките услуги.  

11. Содржина на предметната програма: 
 

1. Појмовно определување на меѓународната логистика 

2. Функции на меѓународната логистика и посредници 

3. Интересот на државата и нејзиното учество во меѓународната логистика 

4. Финансиски аспекти на меѓународната логистика 

5. Логистика  на меѓународниот транспорт 

6. Логистика на меѓународната трговија 

7. ИНЦОТЕРМС и услови на плаќање 

8. Меѓународна трговска документација и осигурување 

9. Улогата на логистиката во меѓународните ланци на снабдување 

10. Перспективи на меѓународната логистика 

 

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 

7 ЕКТС x 30 часа = 210 часа 

14. Распределба на расположливото 

време 
12 недели + 3 недели консултации 
30+15+165=210 часови  

1
2
 
н
е
д
е
л
и
 
+
 
3
 
н
е
д
е
л
и
 
к
о
н
с
у
л
т
а
ц
и
и 

3

0

+

1

5

+

1

6

5

=

2

1

0 

ч

а

с

о

в

и 



15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања-теоретска 

настава 
30 

часови 

15.2. Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 
часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 60 
часови 

16.2. Самостојни задачи 55 
часови 

16.3. Домашно учење 50 
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 
Редовност на настава и вежби, 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. Марика 

Башеска-

Ѓорѓиеска 

Бизнис 

логистика 
Економски 

факултет-

Прилеп 

2008 

2. Даниелс, Џон 
Д., Радебау, 
Ли, Х. и 
Саливан, 
Даниел, П.  

Глобализација 

и бизнис 

Арс Ламина 2012 

 3.  Чарлс В. Л. Хил Меѓународен 

бизнис–

Натпреварува

ње на 

глобалниот 

пазар 

МАГОР 2010 

22.2. Дополнителна литература 
Реден 

број 
Автор Наслов Издавач  Година 

1. Donald Woters Global 

logistics: new 

directions in 

supply chain 

MPG Books 

Ltd. 
2006 



magement  
2. Douglas Long International 

Logistics: 

Global Supply 

Chain 

Management 

Pearson 2004 

3. Pierre A. David, 

Richard D. 

Stewart  
 

International 

Logistics: 

Management 

of International 

Trade 

Operations  

Gengage 

learning 
2010 

 

http://www.amazon.com/Pierre-A.-David/e/B001JX8O2I/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Richard%20D.%20Stewart&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Richard%20D.%20Stewart&search-alias=books&sort=relevancerank

