
Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Осигурување, транспорт и шпедиција 

2. Код ЛБ 202 

3. Студиска програма Логистика на бизнисот 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 

Економски институт - Скопје 

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

6. Академска година/семестар II семестар 7. Број на ЕКТС 12 

8. Наставник Проф д-р Неда Петроска Ангеловска 

Проф. д-р Климентина Попоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии (180 кредити) 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

- Стекнување на напредни знаења за функиите и придонесот од осигурувањето за 

компаниите и за националната економија, како и апликативна примена на 

теоретските знаења за осигурувањето при донесувањето на менаџмент одлуки во 

компаниите 

- Стекнување на теоретски знаења за транспортната проблематика, организација и 

функционирање на современите транспортни системи, како и донесување на 

соодветни одлуки во доменот на транспортот преку трошковни калкулации за 

определување на цената на чинење на транспортните услуги 

- Стекнување на знаења и вештини за шпедицијата и органзиацијата на 

шпедиторското работење во насока на непречено тековно работење на компаниите. 

11. Содржина на предметната програма: 

-Природа и функции на осигурување 

-Економски придонес од осигурувањето 

-Примена на осигурувањето 

-Финансиски аспекти на осигурителните активности 

-Историски развој на транспортната проблематика 

-Организација и функционирање на транспортни системи 

-Современи транспортни системи 

-Трошоци и цена на чинење на транспортни услуги  

-Карактеристики на шпедицијата 

-Организација на шпедитерското работење 

-Идентификување и примена на транспортните клаузули 

12. Методи на учење: 

Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои 

вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго 

13. Вкупен расположлив фонд на време 12 ЕКТС x 30 часа = 360 часа 

14. Распределба на расположливо време  60+ 300 = 240 часа 

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 100 часови 

16.2. Самостојни задачи 100 часови 

16.3. Домашно учење 100 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 до100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Пријавени и прифатени тема и тези за проектна задача 

и присуство на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Механизми на интерна евалуација  

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред.б

рој 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Воган Џ. Емет, 

Воган М. Тереза 

Основи на 

ризик и 

осигурување 

Академски 

печат (превод 

од англиски) 

Скопје 

2009 

2. Темјановски 

Ристе 

Транспорт и 

шпедиција 

Европски 

униваерзитет

-Скопје 

2010 

3. Хеншер А. 

Дејвид, Бруер 

М.Ен 

Транспорт-од 

економски и 

менаџментски 

аспект 

Табернакул 2009 

22.2. Дополнителна литература 

Ред.б

рој 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Николовски 

Александар 

 

 

Осигурување 

во бизнисот 

Економски 

факултет - 

Скопје 

 

2005 

 

2. Николовски 

Александар.  

 

 

Сообраќај Економски 

факултет - 

Скопје 

 

2000 

 

     

 


