
Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Реверсна логистика 

2. Код   ЛБ42011 
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) 

VIIa-60 

6. Академска година/семестар 2017/2018  
2 семестар 
 

7. Број на 
ЕКТС 

5 

8. Наставник проф д-р Лидија Пулевска 
 доц. д-р Александра Лозаноска 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Завршен прв циклус студии (240 кредити) 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Проширување и продлабочување на знаењето во областа на логистиката на 

повратните текови, ставајќи акцент пред сè на формулацијата на проблемите и 

пристапите за моделирање на повратните текови, поточно мрежата на реверзна 

логистика, во доменот на собирање, реализација на транспортните текови, лоцирање 

на ресурсите, управувањето со залихите и другите процеси во синџирот на снабдување 

на кружниот тек. 

Оспособен за (компетенции): 

 Стекнување на знаења и вештини за самостојна анализа на тековите на реверзната 

логистика. 

 Стекнување на знаења за планирање на областите на реверзната логистика 

(рециклажа на материјали и враќање на производи). 

 Самостојно проектирање на ефективен систем на реверзна логистика. 

 Осознавање на специфичностите на транспортот и локацијата во системот на 

реверзна логистика. 

 Стекнување на знаења за економската корист и иднината на рециклажата. 

 

 

 

 

 

 

11. Содржина на предметната програма: 
 

1.Поим и предмет на реверзната (повратна) логистика 

2. Области на реверзната логистика 

3. Рециклажа и враќање на производите 

4. Проектирање на ефективен систем на реверзна логистика 

5. Дефинирање на транспортот и локацијата во системот на реверзна логистика 

6. Можни правци и трендови на развој на реверзната логистика (зелена логистика) 
 

12. Методи на учење: 
Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни 
методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации учество 
на истакнати стручни лица од пракса. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 15 недели 

5 ЕКТС х 30 часови = 150 часови 
 



14. Распределба на расположливо време 15+15+120 = 150 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

15 

часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

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 до100 
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 јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на 
наставата 

Механизми на интерна евалуација 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Управување со 

цврст отпад и 

рециклирање-

учесници, 

партнерства и 

законски регулативи 

Иса Бауд, Јохан 

Пост и Кристин 

Фареди 

Коста Абраш - 

Охрид 

2009 



2. Важност на 

реверзната 

логистика 

предавања (скрипта)   2016 

3. Goran Milovanovic, 

Nada Barac 

Riversna logistika kao 

deo lanca 

snabdevanja 

Ekonomski 

fakultet Nis  

2007 

4. Harald Dyckhoff, 

Richard Lackes, 

Joachim Reese 

(Editors) 

Supply Chain 

Management and 

Reverse Logistics 

Springer-Verlag 

Berlin 

2004 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Prof. d-r Dusan 

Regodik 

Logistika, 

II izdanie 

Univerzitet 

Singidunum, 

Beograd 

2011 

  2. Dale S. Rogers 

Ronald S. Tibben-

Lembke 

Going Backwards: 

Reverse Logistics 

Trends and 

Practices 

University of 

Nevada, Reno 

Center for Logistics 

Management 

1998 

 


