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ОПИС НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА, ВТОР ЦИКЛУС
а) Значење и цел на студиската програма
вториот циклус на студиската програма царина и шпедиција ќе претставува повисоко и
попродлабочено ниво на специјализација од областа на царината и шпедицијата преку понуда на
наставни дисциплини чиишто содржини ќе нудат напредно ниво на познавања од споменатите области,
пришто ќе доминира научната димензија и пристап во обработката на поодделните тематски подрачја,
што на крајот ќе резултира со изработка на магистерски труд.
Притоа, целта на модулот царина и шпедиција е да се едуцираат стручни и компетентни кадри
од областа на менаџментот со царина и шпедиција, кои по завршувањето на вториот циклус на студии ќе
поседуваат стручни знаења и вештини за да менаџираат со компаниите и да одговорат на предизвиците
на менаџерските позиции, применувајќи го знаењето со кое се стекнале во текот на образовниот процес.
Во рамките на овој циклус студентите ќе се оспособуваат за научно истражувачка работа и
нивна ориентација за идното занимање во областа на науката, царинската управа, царинското работење,
шпедитерското работење, истражни и разузнувачки активности, интегрирање кон европскиот царински
систем и сл.
Низ севкупната едукација особено ќе се обрене внимание во нивното практично и стручно
усовршување низ мноштовото на предмети од областа на царинското и шпедитерско работење,
проследено со задолжителна практика во текот на студиите, во царинската управа на Р.М и
шпедитерските организации.
б) Знаења и вештини што се стекнуваат по завршувањето на вториот циклус на студиската програма
Имено, со завршувањето на студиите тие ќе ги стекнат следниве знаења, вештини и
компетенции:
 за работа на клучни менаџерски функции во Царинската управа,
 за работа на клучни менаџерски функции во шпедитерските организации
 професионални менаџери од современ профил,
 соочување со предизвиците и новите шанси од глобалниот пазар.
Целта на царина и шпедиција е да се едуцираат стручни и компетентни кадри од областа на
царината и шпедицијата, кои по завршувањето на вториот циклус на студии ќе поседуваат стручни
знаења и вештини за да водат шпедитерски организции, но и да можат да одговорат на предизвиците на
менаџерските позиции во големите корпорации и царинската управа на Р.М.
в) Компетенции






Имено, со завршувањето на студиите тие ќе ги стекнат следниве знаења, вештини и
компетенции:
темелно теоретско разбирање на дисциплините од областа на царината и шпедицијата
целосно овлдување со проблематиката на царинското и шпедитерското работење
способност за аналитички пристап во решавањето на проблемите,
стекнување вештини за брзо прилагодување кон промените во окружувањето
(флексибилност),
развивање креативност и иновативност и стекнување претприемнички вештини.

в) Диплома и додаток на диплома
Студентот што ќе ги заврши студиите од вториот циклус академски универзитетски двогодишни
студии на студиската програма по царина и шпедиција се стекнува со научен назив – магистер по
царина и шпедиција.
Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, научниот назив по завршувањето на
вториот циклус на академски универзитетски студии е Master in Customs and freight forwarding (MA in
Customs and freight forwarding).
г) Услови за упис
На вториот циклус студии на студиската програма можат да се запишат кандидати под услови и
на начин определени со Законот за високо образование (Службен весник на Р.Македонија, бр.35, чл.108)
и општите акти на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола.
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СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Вториот циклус академски универзитетски студии на студиската програма царина и шпедиција,
како што и претходно беше споменато ќе се реализира во четири семестри. Во рамките на тоа се
предвидени 6 задолжителни предмета коишто носат вкупно 60 кредити и 4 изборни предмети од
понудени 11 коишто носат вкупно 40 кредити.. Притоа, од 4 изборни предмети 3 предмети (80%) е
предмет од компатибилност 1 од поблиското научно поле, полиња, а 1 или (20%) се од компатибилност
2 од пошироките научни полиња, којшто студентите можат да го избираат од ФТУ и Единиците на
Универзитетот. Исто така, предвидена е изработката на два семинарски труда што е услов за полагање
два од предметите предвидени со оваа студиска програма.
Од претходното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска програма, од аспект за
застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во согласност со Законот за високото
образование и Измените на Законот, како и Правилникот за компатибилност на УКЛО. Студентот,
откако ќе ги положи сите предвидени испити, го финализира вториот циклус преку изработка и одбрана
на задолжителен научноистражувачки (магистерски) труд за којшто добива 20 кредити. Вкупниот број
ЕКТС кредити на вториот циклус академски универзитетски студии по царина и шпедиција изнесува 120
ЕКТС кредити.
Табела бр.2 Структура на вториот циклус – царина и шпедиција
Број на задолжителни предмети
Процент на задолжителни предмети
Број на кредити на задолжителните предмети
Вкупен број на понудени изборни предмети
Број на изборни предмети
Процент на изборни предмети
Број на кредити на изборните предмети
Магистерски труд (кредити)
Вкупно предмети
Вкупно кредити

7
63,64%
80
11
4
36,36%
40
20
11
120
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СРУДИСКА ПРОГРАМА
ПРВА ГОДИНА
Р.бр.
1.
2.
3.

шифра
ЦИШ 701
ЦИШ 702
ЦИШ 703
ПРВА ГОДИНА

Р.бр.
1.
2.

шифра
ЦИШ 801
ЦИШ 802

3

ЦИШ 803

Р.бр.
1.
2.

Седми семестар
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Назив на предметот
часови
Методологија на научно истражувачка работа
4+3
Царински постапки
4+3
Царински систем на ЕУ
4+3
Осми семестар
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Назив на предметот
часови
Царински криминалитет
4+3
Меѓународни царински конвенции и
4+3
институции
Менаџментот во царинско работење
4+3

ВТОРАГОДИНА
Деветти семестар
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-КОМПАТИБИЛНОСТ 1 студентот избира три предмети
шифра
Назив на предметот
часови
ЦИШ 901
Менаџмент во шпедитерско работење
4+3
ЦИШ 902
Слободни царински зони
4+3

кредити
10
10
10

кредити
10
10
10

кредити
10
10

3.

ЦИШ 903

Финансиско известување и ревизија

4+3

10

4
5

ЦИШ 904
ЦИШ 905

Деловна психологија
Бизнис логистика

4+3
4+3

10
10

6

ЦИШ 906

Транспортни системи

4+3

10

7

ЦИШ 907

Е-бизнис

4+3

10

8
9

ЦИШ 908
ЦИШ 909

Осигурување во меѓунар.трг
Финансиски трансакции

4+3
4+3

10
10

10
11

ЦИШ 910
ЦИШ 911

Светска трговска организација
Кој било наставен предмет застапен на ФТУ и
Единиците на Универзитетот во neпарен
семестар од научните полиња 5.03, 5.06, 5.08,
5.09, 5.14

4+3
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Р.бр.
1

Р.бр.
1.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-КОМПАТИБИЛНОСТ 2 - студентот избира еден предмет
шифра
Назив на предметот
Часови
ЦИШ 912
Кој било наставен предмет застапен на ФТУ и
Единиците на Универзитетот во непарен
семестар од научните полиња 1.05, 1.10, 2.12,
2.13, 2.20, 6.06

ВТОРА ГОДИНА
Шифра
ЦИШ 1001

Назив на предметот
Магистерски труд

Десетти семестар
Часови

кредити

кредити
20

5

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Методологија на научно истражувачка работа
ЦИШ 701
Царина,
Факултет за Туризам и угостителство – Охрид

Втор циклус
1/VII
Број на ЕКТС кредити
Проф. Д-р Лилјана Баткоска;
Проф. Д-р Пере Аслимоски
Завршен прв циклус студии

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цел на предметната програма (компетенции):
Студентите од втор циклус на студии да стекнат знаења за методолошкиот пристап во
научното истражување и се оспособат за самостојно применување на комплексните и
меѓусебно различни методи кои во современата наука постојат, со што ќе можат со научна
писменост да најдат решенија за одредени појави и величини и нивната взаемна условеност и
поврзаност
Содржина на предметна програма:
Детерминантите,предметот и задачите на методологијата, елаборација на комплексните и
меѓусебно различни методи, техники и инструменти. Систематизирано разработување на
фазите на процесот на истражување, поаѓајќи од изборот и дефинирањето на проблемот на
истражување, а завршувајќи со пишување извештај за научен проект и примена на добиените
резултати.Основните карактеристики на научното спознавање,основните форми на научни
истражувања, посебните научни методи, научен проект и процесот на негово подготвување и
реализирање,фази на процесот на истражување, методи, техники, инструменти, метриски
карактеристики, креирање и обликување на научно стручни дела втемелени на базичните
методолошки принципи, примена на статистиката при обработка на податоците и
донесувањето на статистички заклучоци, одредување на сигнификантноста на разликите
помеѓу испитуваните варијабли
Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
Вкупен расположив фонд на време
250 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните
Предавања-теоретска настава
активности
70 часови
Вежби (лабораториски,
40 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Проектни задачи, самостојни
140 Часови
задачи, домашно учење
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување (оценка)
До 50 бода
5 (пет) (F)
Од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од х до х бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
Од 91 до 100 бода
10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
Положен прв колоквиум

6

завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература:
Задолжителна литература:
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
Број
1. Д-р
Лилјана Методологија
на ФТУ Охрид
2005
Баткоска
научното истражување
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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Царински постапки
ЦИШ 702
Царина,
Факултет за Туризам и угостителство – Охрид

Втор циклус
1/VII
Број на ЕКТС кредити
Доц. Д-р Ристо Речкоски и
Доц. Д-р Данијела Смилевска
Завршен прв циклус студии
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Предуслови за запишување на
предметот
Цел на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со различните видови царински постапки, нивните карактеристики
и нивната законска регулираност, можностите за нивна имплементација во практиката и
користењето на нивните предности, соочувањето со различни предизвици притоа, како и
можностите за нивно подобрување. Запознавање со посебните карактеристики на царинската
постапка, како посебна постапка, постапката за донесување на различни решенија, како основа
на царинската постапка, применувањето на редовните и вонредните правни лекови во
царинската постапка, запознавање со практични примери во врска со сето тоа, како и
можностите за поведување и карактеристиките на управниот спор, како инструмент за судска
заштита.
Содржина на предметна програма:
I дел
1. Царински постапки пред отпочнување на царинско дозволеното постапување или
употреба на стоката
2. Царински дозволено постапување или употреба на стока
3. Повластени царински постапки
II дел
1. Првостепена Царинска управна постапка
2. Царинска постапка до донесување на решение
3. Донесување одлуки во Царинска управна постапка
4. Правни средства во Царинска управна постапка
5. Вонредни правни средства во Царинска управна постапка
6. Извршување во Царинска управна постапка
Управен спор
Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
Вкупен расположив фонд на време
250 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните
Предавања-теоретска настава
активности
70 часови
Вежби (лабораториски,
40 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Проектни задачи, самостојни
140 Часови
задачи, домашно учење
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување (оценка)
До 50 бода
5 (пет) (F)
Од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
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од 61 до 70 бода
од х до х бода
од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода
Положен прв колоквиум

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
Царински постапки
ФТУ Охрид
2. Р. Речкоски, Д.
Смилевска
3. Проф. Д-р
Миладин
Крстаноски
3. М. Крстаноски,
Д. Смилевска

7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (А)

Година
Во подготовка

Царинска управна
постапка

ФТУ Охрид

2007

Царинско работење

ФТУ Охрид

2008
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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Царински систем на Европска унија
ЦИШ 703
Туризам, Осигурување, Царина и шпедиција
Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Втор циклус
1/VII
Број на ЕКТС кредити
Проф.д-р Јованка Биљаноска
Проф.д-р Ристо Гогоски
Завршен прв циклус студии
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Предуслови за запишување на
предметот
Цел на предметната програма (компетенции):

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од областа на царинските
институти, трговската политика и царинското работење во Европската Унија.
Содржина на предметна програма:
РЕГИОНАЛНО ЕКОНОМСКО ИНТЕГРИРАЊЕ КАКО
ФОРМА НА ТРГОВСКА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА
Поим за трговска либерализација
Мултилатерализам versus регионализам
Видови регионални економски интеграции
Статички ефекти на регионалните економски интеграции
Динамички ефекти на регионалните економски интеграции
ЕВРОПСКА ЕКОНОМСКА ИНТЕГРАЦИЈА – ИСТОРИСКА РЕТРОСПЕКТИВА И
СОСТОЈБИ
Историски развој и проширување на Европска унија
Основни економски перформанси на Европска унија
ИНСТИТУЦИИ И ИЗВОРИ НА ПРАВО ВО ЕВРОПСКА УНИЈА
Институции на Европска унија
Европска комисија
Совет на Европска унија
Европски парламент
Европскиот суд на правдата и Судот од прва инстанца
Други европски тела релевантни за трговијата
Извори на право во Европска унија
Примарно законодавство
Секундарно законодавство
ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО СВЕТСКАТА ТРГОВИЈА
Положбата на Европска унија во светската трговија
Регионална структура на трговијата на Европска унија
Интра-индустриска трговија во Европска унија
ТРГОВСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПСКА УНИЈА
Заедничка трговска политика на Европска унија
Царини
Поим и видови
Царините во Заедничката трговска политика
Нецарински инструменти
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Квоти
Дозволи
Здравствено-санитарни мерки
Технички стандарди за квалитет
Заштитни мерки
Општи заштитни мерки
Специфични заштитни мерки
Преференцијали
Царински квоти
Општ систем на преференцијали
Преференцијални трговски договори на ЕУ со трети земји
ЦАРИНСКИ СИСТЕМ НА ЕВРОПСКА УНИЈА
Општо за Модернизираниот Царински закон на ЕУ
Основни институти на царинскиот систем на ЕУ
Царинско подрачје
Царинска линија
Царински премини
Царинска стока
Царинска обврска и царински должник
Заедничка царинска тарифа на Европската унија
Царинска тарифа - поим и видови
Воспоставување на заедничката царинска тарифа на Европската унија
Номенклатура на заедничката царинска тарифа
Видови царински стапки во Заедничката царинска тарифа
Царинска вредност
Методи за утврдување на царинската вредност
Трансакциска (договорена) цена како основен метод
Трансакциска (договорена) цена на идентични и слични стоки
Метод на дедуктивна вредност
Метод на пресметковна вредност
Елементи на царинската вредност на увезените стоки
Транспортни трошоци
Трошоци за осигурување од транспортни ризици
Посреднички провизии
Трошоци за амбалажа
Трошоци за натовар и претовар
Стоки и услуги што купувачот му ги обезбедил на продавачот
Надоместоци и трошоци во врска со користењето на правото на
индустриска сопственост
Средства од натамошна продажба, отстапување или користење
на увезените стоки, што купувачот му ги плаќа на продавачот
Други трошоци што не се засметуваат во царинската вредност на
увезените стоки
Декларација за царинска вредност на стоките
Потекло на производ
Субјекти во царинското работење
Внесување и изнесување на стока во и од царинско подрачје на ЕУ
Царински постапки
Редовна постапка
Единствен административен документ
Поедноставени постапки
Поедноставена постапка со непотполна царинска декларација
Поедноставена постапка со скратена царинска декларација
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Локално царинење
Посебни царински постапки
Транзит
Сместување
Специфична употреба
Облагородување
Царински третман на стоките во меѓународниот патнички промет
Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
Вкупен расположив фонд на време
250 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните
Предавања-теоретска настава
активности
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење
Начин на оценување
Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
Активност и учество
Критериуми за оценување (оценка)
До 50 бода
Од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од х до х бода
од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода
Услов за потпис и полагање на
Положен прв колоквиум
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1. Биљаноска
Трговска политика на
УКЛО, ФТУ
Јованка
Европската унија
2.

3.

4.
5.

70 часови
40 часови

140 Часови

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (Е)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (А)

Година
2009

Атанасовски
Живко,
Биљаноска
Јованка
Massimo Fabio

Царински систем и
политика

УКЛО, ФТУ

2010

Customs Law of the
European Union

2009

Биљаноска
Јованка
Гогоски Ристо

Меѓународна трговија

Kluwer Law
Internatiional, The
Netherlands
УКЛО, ФТУ

Меѓународна економија

УКЛО, ФТУ

2009
2006
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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Царински криминалитет
ЦИШ 801
Царина-втор циклус
Факултет за Туризам и угостителство – Охрид

Втор циклус
1/VIII
Број на ЕКТС кредити
Проф. Д-р Миладин Крстаноски
Академик Проф. Д-р. Владо Камбовски
Завршен прв циклус студии

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цел на предметната програма (компетенции):

Целта на овој предмет е стекнување со потребните теоретски и апликативни знаења од областа
на царинскиот криминалитет, односно типичните царински казнени (според законската
терминологија- кривични) дела. Царинскиот криминалитет изразен низ дејствијата на делото
криумчарење, казненото дело царинска измама,дејствијата на извршување на делото
прикривање на стоките кои се предмет на криумчарење и царинската измама. Анализа на
царинските криминални дејствија, Детекција на царинските криминални дејствија. Казнената
односно прекршочната постапка за утврдување одговорност и изрекување казни и други
санкции на сторителите на казниви дела и улогата на цариските органи во казнената постапка.
Содржина на предметна програма:










Поим на криминалитет
Општи карактеристики на криманалитетот
Казнивите дела како содржина на криминалитетот
Царински казнени дела и царински прекршоци
Други казнени дела комплементирани со царинските казнени дела
Кривични дела предвидени со Законот за акцизи
Други кривични дела поврзани со увоз, извоз и транзит на стока преку граничната
линија
Постапка- тактика за детекција на криминалитетот
Прекршочна постапка која ја води Царинската управа

Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
Вкупен расположив фонд на време
250 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните
Предавања-теоретска настава
активности
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење
Начин на оценување
Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
Активност и учество
Критериуми за оценување (оценка)
До 50 бода
Од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода

70 часови
40 часови

140 Часови

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (Е)
7 (седум) (D)
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од х до х бода
од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода
Положен прв колоквиум

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (А)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
4. Проф. Д-р
Царински криминалитет ФТУ Охрид
2009
Миладин
Крстаноски
5. Проф. Д-р Владо
Камбовски
3. Академик Проф.
Д-р Владо
Камбовски
Проф. Д-р
Миладин
Крстаноски

Казнено право

ФТУ Охрид

2005

Царинско казнено право

ФТУ Охрид

2007
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Наслов на наставниот предмет

Меѓународни царински конвенции и институции

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

ЦИШ 802
Царина и шпедиција
Факултет за туризам и угостителство

Втор циклус на студии
1/VIII
Број на ЕКТС кредити 10
проф. д-р ЈОВЕ КЕКЕНОВСКИ И проф. д-р.
ВЛАДИМИР ПИВОВАРОВ
Завршен прв циклус на студии

Предуслови за запишување на
предметот
Цел на предметната програма (компетенции): Со завршувањето на студиите, студентите ќе ги
стекнат следниве знаења, вештини и компетенции: темелно теоретско разбирање на
дисциплините од областа на царината и шпедицијата, целосно овлдување со проблематиката на
царинското и шпедитерското работење, способност за аналитички пристап во решавањето на
проблемите, стекнување вештини за брзо прилагодување кон промените во окружувањето
(флексибилност), развивање креативност и иновативност и стекнување претприемнички
вештини.
Содржина на предметната програма:
1. СВЕТСКА ЦАРИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА - WCO
• Создавање на WCO
• Задачи и примарни цели на WCO
• Организациона поставеност на WCO
• Светска трговска организација WТO
• Рамковни стандарди за безбедност на WCO
2. ТИР - КОНВЕНЦИЈА
• Генеза и развој на Конвенцијата,
• Причини за ревидирање на Конвенцијата,
• Цели и предности на ТИР Конвенцијата
• Принципи на Конвенцијата
• ТИР Карнет
• Управна структура на ТИР системот
3. ИСТАМБУЛСКА КОНВЕНЦИЈА
• Содржина и структура на Конвенцијата
• АТА и ЦПД Карнет
• останати Прилози од Конвенцијата
4. КОНВЕНЦИЈА ЗА ДОГОВОРОТ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПАТЕН ПРЕВОЗ НА СТОКА
(ЦМР)
• Создавање на Конвенцијата
• Цели на Конвенцијата
• Содржина на Конвенцијата
• Протокол кон Конвенцијата за договорот за меѓународен патен
превоз на стока (ЦМР)
5. ЕВРОПСКА СПОГОДБА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПАТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ
СТОКИ (АДР)
• Создавање на Спогодбата
• Цели на Спогодбата
• Содржина на Спогодбата
• Протокол кон Спогодбата
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6. Меѓународна конвенција за поедноставување и усогласување на царинските постапки РЕВИДИРАНА КЈОТО КОНВЕНЦИЈА
• Создавање на Конвенцијата
• Цели на Конвенцијата
• Структура на конвенцијата
 ПРЕАМБУЛА,
 ТЕЛО,
 ОПШТ АНЕКС
 СПЕЦИФИЧНИ АНЕКСИ
7. КОНВЕНЦИЈА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ СО ЖЕЛЕЗНИЦА (COTIF)
• Создавање на Конвенцијата
• Протокол од 1999 г
• Структура на Конвенцијата
• Органи и тела на Конвенцијата
• Еднообразни правила за договорот за меѓународен превоз со
железници
 CIV – додаток А на Конвенцијата (патници)
 CIМ - додаток Б (превоз на роба)
 RID - додаток Ц (превоз на опасна роба)
 CUV – додаток Д (користење на кола)
 CUI – додаток Е (користење на жел. инфраструктура)
 APTU – додаток Ф (технички стандарди на возовите)
 АТМF – додаток Г (технички прием на возните средства)
8. РЕВИДИРАНА АРУША СПОГОДБА
 лидерство и посветеност,
 правна рамка,
 транспарентнсост,
 автоматизација,
Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
Вкупен расположив фонд на време
250 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните
Предавања-теоретска настава
70часови
активности
Вежби (лабораториски,
40часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Проектни задачи, самостојни
140Часови
задачи, домашно учење
Начин на оценување
Тестови
70 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
20 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување (оценка)
До 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 60бода
6 (шест) (Е)
од х61 до 70х бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на завршен Положен прв колоквиум
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
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Ред. број
1.

2.

Автор

Наслов
Меѓународни
конвенции и договори
дадени од
Економската комисија
за Европа на ООН
(UNECE)
Mеѓународни
конвенции дадени од
Светска царниска
организација - WCO
(заклучно со 31 март
2006)
Меѓународни
конвенции дадени од
Меѓународната
поморска организација
IMO
Конвенција за
меѓународен
железнички превоз –
COTIF
Најзначајни
Mеѓународни
конвенции и спогодби
за регулирање на
воздушниот промет

Издавач

Година
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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Менаџмент во царинско работење
ЦИШ 803
Царина,
Факултет за Туризам и угостителство – Охрид

Втор циклус
1/VIII
Број на ЕКТС кредити
Проф. Д-р Лидија Симонческа
Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ
Завршен прв циклус студии
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Предуслови за запишување на
предметот
Цел на предметната програма (компетенции):
Со овој предмет студентите од втор циклус на студии треба да стекнат сознанија за
специфичните улоги и вештини кои менаџерите во царинските служби треба да ги поседуваат;
начинот на планирање, организирање, водење и контролирање на работните процеси во
царинската организација, со оглед на големиот број предизвици на менаџирањето со кои тие
треба да се соочат.
Содржина на предметна програма:
I. Природата на менаџментот во царинското работење (Ефективност и ефикасност на
менаџментот, Нивоа на менаџмент во царинската служба, Улоги, oбврски и одговорности на
менаџерите во царинската служба, Создавање на успешни и ефикасни менаџери); II:
Предизвици на менаџментот во царинското работење (Глобализација и меѓународна
конкуренција, Влијание на владите врз конкурентоста, Иновации во меѓународни рамки и
создавање на конкурентска предност, Либерализација на правните одредби за меѓународно
делување (трговска либерализација), Билатерални трговски договори и спогодби, Регионални
економски интеграции, Мултилатерални трговски договори и спогодби); III. Влијанието на
окружувањето и неговите сегменти врз процесот на менаџментот во царинското работење
(Групи на влијанија на општото окружување, Посебно и интерно окружување); IV. Менаџерите
како
одлучувачи (Програмирано и непрограмирано одлучување, Групно одлучување,
Разноликост меѓу луѓето кои донесуваат одлуки, Создавање групна креативност, Техники на
групно одлучување, Процес на донесување на одлуки); V. Етика и општествена одговорност во
царината (Фактори на етичко однесување, Менаџерска етика- видови и нивни карактеристики,
Креирање на етичка структура во организацијата, Oпштествена одговорност и општествена
реагибилност); VI. Планирањето во менаџмент системот (Природата и потребата од планирање
на царинското работење, Елементи на планскиот процес, Идентификација и утврдување на
ризици, Начини на управување со ризиците); VII. Организирањето како менаџерска функција
(Организирање и организациона структура, Типови на организациона структура во царинската
служба, Управување со човечките ресурси во царинската служба); IX. Водење (Карактеристики
на лидерството во царинската служба, Начини на мотивирање на царинските работници,
Природата и значењето на комуникциите во царината, Групи, тимови и организациска култура,
Организациски конфликти и начини за нивно разрешување); X.Менаџмент контролата на
царинските активности (Видови на контрола, Методи на контролирање).
Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
Вкупен расположив фонд на време
250 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните
Предавања-теоретска настава
активности
70 часови
Вежби (лабораториски,
40 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
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Други форми на активности

Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење

Начин на оценување
Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
Активност и учество
Критериуми за оценување (оценка)
До 50 бода
Од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од х до х бода
од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода
Услов за потпис и полагање на
Положен прв колоквиум
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1. Проф. Д-р Лидија Менаџмент во
ФТУ Охрид
Симонческа
царинското работење
2. Проф. Д-р Лидија
Симонческа

Менаџмент

ФТУ Охрид

3. проф. Д-р Бобек
Шуклев
3. Buble M.

Менаџмент

4. Drucker Peter

Management - Tasks,
Responsibilites, Practices
Understanding
Management
Leadership and Decision
Making

Економски факултет
Скопје
Ekonomski fakultet,
Split
Haper & Row, New
York
The Dryden Press

5. Daft R.L., Marcic
D.
6. Vroom V. H.,
Yetton V. P.,

Management

University of
Pittsburgh, Pittsburgh

140 Часови

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (Е)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (А)

Година
Во печат

2008

/
2000
1990
1998
1973
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Наслов на наставниот
предмет
Код
Студиска програма
Организатор
на
студиската
програма
(единица,
односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Менаџмент во шпедитерско работење
ЦИШ 901
Царина,
Факултет за Туризам и угостителство – Охрид

Втор циклус
2/VIII
Број на ЕКТС кредити
Проф. Д-р Лидија Симонческа
Проф.Д-р Јован Стојаноски
Завршен прв циклус студии

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цел на предметната програма (компетенции):
Студентите од второт циклус на студии да стекнат сознанија за специфичностите на
менаџментот во шпедитерските организации, и тоа за улогите, способностите, обврските и
одговорностите кои менаџерите треба да ги поседуваат; како и специфичностите на
менаџерските функции во тие претпријатија.
Содржина на предметна програма:
I. Природата на менаџментот во шпедитерското работење (Нивоа на менаџментот во
шпедитерските претпријатија, Улоги, oбврски и одговорности на менаџерите во шпедицијата,
Карактеристики на успешни менаџери во шпедитерските претпријатија); II. Окружувањето и
менаџментот во шпедитерските претпријатија; III. Управување со организациските промени,
Организациска креативност, Индивидуална и организациска иновативност, Процес на
управување со промените; IV. Етика и општествена одговорност во шпедитерското работење
(Етички дилеми во шпедицијата, Карактерот на етичкото одлучување); V. Планирањето и
шпедицијата (Природата и потребата од планирање во шпедитерските претпријатија,
Основите и суштината на стратегиското планирање, Концептот на бизнис план во
шпедитерските претпријатија); VI. Организирањето како менаџерска функција (Организирање
и организациона структура, Елементи на дизајнирање на организациска структура, Видови на
организациона поставеност на шпедитерските претпријатија, Специфичностите на
управувањето со човечките ресурси во шпедитерските служби); VII. Водењето како функција
во шпедитерските претпријатија (Начини на комуникација во шпедицијата, Стилови на
лидерство, Методи на мотивирање, Тимови и партиципативен менаџмент, Видови конфликти
и начини за нивно разрешување); VIII. Менаџмент контрола на шпедиторските активности
(Видови на контрола, Методи на контролирање).
Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
Вкупен расположив фонд на време
250 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните
Предавања-теоретска настава
активности
70 часови
Вежби (лабораториски,
40 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности Проектни задачи, самостојни
140 Часови
задачи, домашно учење
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
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Активност и учество
Критериуми за оценување (оценка)

До 50 бода
Од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од х до х бода
од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода
Положен прв колоквиум

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1. Проф. Д-р Лидија Менаџмент во
ФТУ Охрид
Симонческа
царинското работење
2. Проф. Д-р Лидија
Симонческа

Менаџмент

ФТУ Охрид

3. проф. Д-р Бобек
Шуклев
3. Buble M.

Менаџмент

4. Drucker Peter

Management - Tasks,
Responsibilites, Practices
Understanding
Management
Leadership and Decision
Making

Економски факултет
Скопје
Ekonomski fakultet,
Split
Haper & Row, New
York
The Dryden Press

5. Daft R.L., Marcic
D.
6. Vroom V. H.,
Yetton V. P.,

Management

University of
Pittsburgh, Pittsburgh

10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (Е)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (А)

Година
Во печат

2008

/
2000
1990
1998
1973
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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Слободни царински зони
ЦИШ 902
Царина, втор циклус
Факултет за Туризам и угостителство – Охрид

Втор циклус
2/9
Број на ЕКТС кредити
Проф. Д-р Миладин Крстаноски и
Доц. Д-р Ристо Речкоски
Завршен прв циклус студии

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цел на предметната програма (компетенции):

Целта на овој предмет е студентите да се стекнат со потребните теоретски и апликативни
знаења од областа на слободните царински зони.
Содржина на предметна програма:





Поим на слободни царински зони
Постапка при внесување на стока во слободни зони или слободни складови
Работење во слободни зони или слободни складови
Изнесување на стока од слободни зони или слободни складови

Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
Вкупен расположив фонд на време
250 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните
Предавања-теоретска настава
активности
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење
Начин на оценување
Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
Активност и учество
Критериуми за оценување (оценка)
До 50 бода
Од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од х до х бода
од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода
Услов за потпис и полагање на завршен Положен прв колоквиум
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач

70 часови
40 часови

140 Часови

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (Е)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (А)

Година
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Број
1.

2.

3.

4.

5.

Проф. Д-р
Миладин
Крстаноски
Проф. Д-р
Миладин
Крстаноски
Проф. Д-р
Миладин
Крстаноски, Доц.
Д-р. Данијела
Смилевска
Царински закон

Уредба за
спороведување на
Царинскиот закон

Царинско право

ФТУ- Охрид

2007

Царинска управна
постапка

ФТУ- Охрид

2007

Царинско работење

ФТУ- Охрид

2008

Службен Весник
на Република
Македонија
бр.39/2005
Службен Весник
на Република
Македонија
бр.66/2005

измени Службен
Весник бр.
04/2008,48/20
10,158/2010
ИзмениСлужбен
Весник бр.
73/2006,40/20
07,62/2007,42/
2009,48/2009,
38/2010,46/20
10,
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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Финансиско известување и ревизија
ЦИШ 903
Царина,
Факултет за Туризам и угостителство – Охрид

Втор циклус
2/IX
Број на ЕКТС кредити
Проф. Д-р Деса Косаркоска и
Доц. Д-р Климе Попски
Завршен прв циклус студии

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цел на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со проблематиката на финансиското известување и неговите цели
од една страна, и проблематиката на ревизија на финансиските извештаи од друга страна.
Содржина на предметна програма:
Финансиско известување во Р. Македонија и на меѓународен план, Професионална и законска
регулативе на финансиското известување, Финансиски извештаи, Меѓународни стандарди за
финансиско известување, Меѓународни сметководствени стандарди, Ревизија на финансиски
извештаи, Меѓународни стандарди за ревизија
Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
Вкупен расположив фонд на време
250 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните
Предавања-теоретска настава
активности
70 часови
Вежби (лабораториски,
40 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Проектни задачи, самостојни
140 Часови
задачи, домашно учење
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување (оценка)
До 50 бода
5 (пет) (F)
Од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од х до х бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
Од 91 до 100 бода
10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
Положен прв колоквиум
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Студентите сами истражуваат и може да ја користат секоја литература поврзана со
проблематиката на студирање по овој предмет
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
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1. Проф. Д-р Деса

Косаркоска

Финансиско
известување и
ревизија

ФТУ Охрид

2008
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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Деловна психологија
ЦИШ 904
Царина,
Факултет за Туризам и угостителство – Охрид

Втор циклус
2/IX
Број на ЕКТС кредити
Проф. Д-р Лилјана Баткоска и
Проф. Д-р. Љубомир Кевероски
Завршен прв циклус студии

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цел на предметната програма (компетенции):
Студентите од втор циклус на студии да стекнат знаења за бизнис однесувањето, дизајнирање
на работниот процес, психолошките принципи на индивидуалното и тимското работење,
мотивирањето, справувањето со конфликтите, психолошките принципи на организациското
однесување, лидерството, потрошувачката и потрошувачите.
Содржина на предметна програма:
Психолошки модел на бизнисот; Однесување на бизнисменот – претприемач и менаџер,
Психологија на личноста на менаџерот, Детерминанти на однесувањето на менаџерот; Базични
детерминанти (психички процеси) и манифестни детерминанти; Сложеност на
организациското однесување; Нови опции на организациското однесување; Мотивирање на
вработените; Психологија на групно и тимско работење; Конфликти и нивно разрешување во
работниот процес; Моќта како движечка сила во бизнисот; Психолошки принципи на
потрошувачката.
Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
Вкупен расположив фонд на време
250 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните
Предавања-теоретска настава
активности
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење
Начин на оценување
Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
Активност и учество
Критериуми за оценување (оценка)
До 50 бода
Од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од х до х бода
од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода
Услов за потпис и полагање на
Положен прв колоквиум
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Надворешна и внатрешна евалуација
наставата

70 часови
40 часови

140 Часови

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (Е)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (А)

26

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1. Д-р. Лилјана
Баткоска

Наслов
Бизнис психологија

Издавач
ФТУ Охрид

Година
2006
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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Бизнис логистика
ЦИШ 905
Царина,
Факултет за Туризам и угостителство – Охрид

Втор циклус
2011/IX
Број на ЕКТС кредити
Проф. Д-р Мирјана Секулоска и
Проф. Д-р. Стојан Велкоски
Завршен прв циклус студии

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цел на предметната програма (компетенции):
Изложениот материјал во оваа предметна програма на посдипломците по царина и шпедиција
ќе им послужи со успех да ја извшуваат својата работа.
Ќе го стекнат она знаење од транспортната бизнис логистика, кое им е потребно во
практичната работа и во научните истражувања.
Содржина на предметна програма:
Поим и значење на транспортната бизнис логистика; Институционално и пазарно окружување
на транспортната бизнис логистика; Конкуренцијата во транспортната бизнис логистика;
Фактори на понудата и побарувачката; Трошоци во транспортната бизнис логистика; Мерки за
намалување на трошоците; Цени во транспортната бизнис логистика;
Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
Вкупен расположив фонд на време
250 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните
Предавања-теоретска настава
активности
70 часови
Вежби (лабораториски,
40 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Проектни задачи, самостојни
140 Часови
задачи, домашно учење
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување (оценка)
До 50 бода
5 (пет) (F)
Од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од х до х бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
Од 91 до 100 бода
10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
Положен прв колоквиум
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број

28

1.

Проф. Д-р. Стојан
Велкоски

Транспортна бизнис
логистика

ФТУ Охрид

2010

29

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Транспортни системи
ЦИШ 906
Царина,
Факултет за Туризам и угостителство – Охрид

Втор циклус
2/IX
Број на ЕКТС кредити
Проф. Д-р Гордана Речкоска и
Доц. Д-р Анѓела Василеска
Завршен прв циклус студии

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цел на предметната програма (компетенции):
Да се запознаат студентите и да се оспособат од областа на транспорт, транспортни системи, со
осврт на транспорт на стоки, стандардизација, осигурувањеопшто и посебно при трнаспорт,
трамспорт на сите видови стоки
Содржина на предметна програма:
1. Познавање на стоките
2. Квалитет на стоките
3. Стандардизација
4. Други прописи при транспорт
5. Амбалажа
6. Транспорт
7. Транспортни системи
8. Складирање
9. Осигурување при транспорт
Транспорт на сите видови стоки кои се предмет на царинење
Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
Вкупен расположив фонд на време
250 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните
Предавања-теоретска настава
активности
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење
Начин на оценување
Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
Активност и учество
Критериуми за оценување (оценка)
До 50 бода
Од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од х до х бода
од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода
Услов за потпис и полагање на завршен Положен прв колоквиум
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски

70 часови
40 часови

40 Часови

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (Е)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (А)
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Метод на следење на квалитетот на
Надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред. број
Автор
Наслов
Издавач
1. Г. Речкоска
Технолошки особини
ФТУ Охрид
на стоката при
транспорт
2. Р. Перишич

Контенеризација
транспорта

Београд

Година
2006

1977
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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Е-Бизнис
ЦИШ 907
Царина и шпедиција
Факултет за Туризам и угостителство – Охрид

Втор циклус
2011/X
Број на ЕКТС кредити
Проф. Д-р Митре Аврамоски
Проф. Д-р Цветко Андреески
Завршен прв циклус студии

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цел на предметната програма (компетенции):

Целта на оваа предметна програма е студентите да се запознаат со примената на
информатичката технологија во работењето на компаниите, царината и шпедицијата. Посебен
акцент се става на пласманот на производите и услугите кои ги нудат компании , но со помош
на современите информатички технологии, а исто така и на постапката на царинење со помош
на информатичките технологии.
Содржина на предметната програма:
Информатичкото општество и дигиталната економија. Интернет. Електронско работење
(развој, ширина, модели). Електронска трговија (дефинирање, развој, можности, модели).
Електронско банкарство. Електронско работење во јавната управа. Електронски маркетинг.
Развој и употреба на интернетот . Области на примена на ИТ. Сигурноста на интернет.
Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
Вкупен расположив фонд на време
250 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните
Предавања-теоретска настава
активности
70 часови
Вежби (лабораториски,
40 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Проектни задачи, самостојни
40 Часови
задачи, домашно учење
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување (оценка)
До 50 бода
5 (пет) (F)
Од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од х до х бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
Од 91 до 100 бода
10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
Положен прв колоквиум
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
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Ред.
Автор
број
1. Аврамоски М.,

2. Раденкович Б.,

Наслов

Издавач

Година

Е-Бизнис,

ФТУ Охрид,

2009 год.

Електронско пословање
– стање и перспективе,

ФОН Београд,

2007 год.
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Наслов
на
наставниот
предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Осигурување во меѓународна трговија
ЦИШ 908
Царина,
Факултет за Туризам и угостителство – Охрид

Втор циклус
2/IX
Број на ЕКТС кредити
Доц. Д-р. Ивица Смиљковски
Проф. Д-р. Братислав Милошевиќ
Завршен прв циклус студии

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цел на предметната програма (компетенции):
Цел на оваа програма е студентите да стекнат продлабочени знаења од областа на
осигурувањето во меѓународниот транспорт, современите тенденции во примената на
англиската карго полиса, системот на кредитно осигурување, посебен акцент се става на
елементите на осигурување на извозот како и позначајни агенции и институции кои се
занимаваат со оваа проблематика на меѓународно ниво.
Содржина на предметна програма:
Основни карактеристики на осигурувањето, Глобални текови во осигурувањето, Основни
карактеристики на сосигурувањето, Поим и развој на реосигурувањето, Карактеристики на
дејноста реосигурување. Пазар на реосигурување, Основни карактеристики на
ретроцесијата.Основни елементи на осигурувањето во меѓународната трговија. Институтски
карго клаузулули. Поим, елементи и карактеристики на извозно-кредитно осигурување.
Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
Вкупен расположив фонд на време
250 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните
Предавања-теоретска настава
активности
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење
Начин на оценување
Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
Активност и учество
Критериуми за оценување (оценка)
До 50 бода
Од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од х до х бода
од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода
Услов за потпис и полагање на
Положен прв колоквиум
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски

70 часови
40 часови

40 Часови

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (Е)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (А)
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Метод на следење на квалитетот на
Надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1. Проф. Д-р
Скрипта (Авторизирани ФТУ Охрид
предавања)
Братислав

Година
/

Милошевиќ,
Доцент Д-р Ивица
Смиљковски
2.

3.

4.

Проф. Д-р
Братилав
Милошевиќ
Проф. Д-р
Братилав
Милошевиќ
Проф. Д-р Борис
Маровиќ

5.

Проф. Д-р Иван
Франшизович

6.

Проф.д-р
Александар
Николовски

Вовед во осигурувањето

ФТУ Охрид

2006

Реосигурување

ФТУ Охрид

2009

Меѓународни
транспорт, шпедиција,
осигурање и
реосигурање“
Економика
меџународног
осигурања
Осигурување во
бизнисот

Београд

1989

Загреб

2008

Скопје

2005
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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Финансиски трансакции
ЦИШ 909
Царина,
Факултет за Туризам и угостителство – Охрид

Втор циклус
2/IX
Број на ЕКТС кредити
Проф. Д-р Ристо Гогоски и
Доц. Д-р Климе Попоски
Завршен прв циклус студии

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цел на предметната програма (компетенции):
Целта на оваа програма е да се совлада техниката и технологијата на платните трансакции.
Совладување и разбирање на инструментите, процедурите, мрежите и провајдерите на
платните трансакции.
Содржина на предметна програма:








Пари; улога и функција на парите; еволуција на парите и трошоците за размена;
Трансакции; бартер и парична размена; ликвидност; побарувачка на пари и фактори
кои влијаат; Брзина на опток на пари и трансакции;
Банките како финансиски институции; еволуција на банкарскиот систем; структура на
банкарскиот систем; меѓународно банкарство; банкарски работи.
Централната банка (ЦБ) и финансиските трансакции; Организација на ЦБ; ЦБ и понуда
на пари, Функции на ЦБ; Инструменти за монетарно регулирање;
Платниот систем на Р Македонија; карактеристики на платниот систем; реформи во
платнипот систем; структура на новиот платен систем; платни инструменти во
внатрешниот платен промет;
Меѓународен монетарен систем; видови монетарни системи и перформанси на
системот; бретонвудскиот меѓународен монетарен систем;
Инструменти во меѓународниот платен систем.

Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
Вкупен расположив фонд на време
250 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните
Предавања-теоретска настава
активности
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење
Начин на оценување
Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
Активност и учество
Критериуми за оценување (оценка)
До 50 бода
Од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од х до х бода
од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода

70 часови
40 часови

40 Часови

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (Е)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (А)
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Услов за потпис и полагање на
Положен прв колоквиум
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
6. Проф. Д-р Ристо
Платни системи
ФТУ Охрид
Гогоски
7.
3.

Проф. Д-р Ристо
Гогоски
Robert E. Wright
and Vincenzo
Quadrini

Година
2006

Вовед во банкарство

ФТУ Охрид

Во подготовка

Money and Banking

Flat world Knowledge

2009
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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Светска трговска организација
ЦИШ 910
Царина и шпедиција
Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Втор циклус
2/IX
Број на ЕКТС кредити
Проф. Д-р Јованка Биљаноска
Проф.д-р Јове Кекеноски
Завршен прв циклус студии

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цел на предметната програма (компетенции):

Основи на трговска либерализација.
Глобализација.
Светска трговска организација: Основање. Општи принципи и правила. Организациона
структура.
GATT: трговски рунди-преговори и спогодби во рамките на GATT.
GATS.
TRIPs.
Перспективи и Доха развојна рунда преговори
Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
Вкупен расположив фонд на време
250 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните
Предавања-теоретска настава
активности
70 часови
Вежби (лабораториски,
40 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Проектни задачи, самостојни
40 Часови
задачи, домашно учење
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување (оценка)
До 50 бода
5 (пет) (F)
Од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од х до х бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
Од 91 до 100 бода
10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
Положен прв колоквиум
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски
Метод на следење на квалитетот на
Надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
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1.

Бјелић Предраг

2.

3.
4.
5.

Биљаноска Ј
Гогоски Ристо
Роческа Славица

Светска трговинска
организација

Прометеј, Београд

2002

Svetska trgovinska
organizacija, Rezultati
Urugvajske runde
multilateralnih trgovskih
pregovora - pravni
tekstovi, prevod
Меѓународна трговија
Меѓународна економија
Меѓународна трговија

Institut ekonomskih
nauka, Boegrad

1996

ФТУ - Охрид
ФТУ - Охрид
Економски факултетПрилеп

2009
2006
2009
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АНГАЖИРАН НАСТАВЕН КАДАР И НИВНИ КОМПЕТЕНЦИИ ПО НАУЧНА
ОБЛАСТ

ПРВА ГОДИНА
Р.бр.

1.

2.

3.

Шифра

ЦИШ 701

ЦИШ 702

ЦИШ 703

Прв семестар
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Научна
Назив на предметот
Ангажирани професори
област
Проф. д-р Лилјана
Баткоска
Методологија на научно
51019
истражувачка работа
51100
Проф. д-р Пере
Аслимоски
Доц. д-р Ристо Речкоски
50900
Царински постапки
Доц. д-р Данијела
50902
Смилевска
Проф. д-р Јованка
Билјаноска
50309
Царински систем на ЕУ
50321
Проф. д-р Ристо Гогоски

редовен
редовен
хонорарно
редовен

редовен

Област
51019; 51415;
50613
51128; 51419;
51100
50900; 50902

50309; 50833;
50302
50301; 50309;
50321

ПРВА ГОДИНА
Р.бр.

1.

2.

3.

Р.бр.

1.

2.

3.

Шифра

ЦИШ 801

ЦИШ 802

ЦИШ 803

Втор семестар
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Научна
Назив на предметот
Ангажирани професори
област
Проф. д-р Миладин
Крстаноски
Царински криминалитет
50826
Проф. д-р Владо
Камбовски
Проф. д-р Јове
Меѓународни царински
Кекеноски
50833
конвенции и институции
Проф. д-р Владимир
Пивоваров
Проф. д-р Лидија
50600
Менаџментот во царинско
Симончева
50622
работење
Проф. д-р Габриела
51419
Ракичевиќ

Работен
однос
редовен

Работен
однос
редовен

Финансиско известување
и ревизија

50328
50607

Проф. д-р Деса
Косаркоска
Доц. д-р Климе Попоски

50830; 50800;
50826

хонорарно
редовен

50833; 50706

хонорарно
редовен

50600; 50605;
50619

редовен

51419; 50622

ВТОРАГОДИНА
Трет семестар
Изборни предмети – компатибилност 1- студентот избира 3 предмети
Научна
Работен
Шифра
Назив на предметот
Ангажирани професори
област
однос
Проф. д-р Лидија
редовен
Менаџмент во
22013
Симончева
ЦИШ 901
шпедитерско работење
50600
Проф. д-р Јован
Стојаноски
редовен
Проф. д-р Јованка
редовен
Билјаноска
Слободни царински зони
50309
ЦИШ 902
Проф. д-р Миладин
50833
Крстаноски
редовен

ЦИШ 903

Област

редовен

Област
50600; 50605;
50619
50607; 50325
50309; 50833;
50302
50830; 50800;
50826
50328; 50607;
50624

хонорарно
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4

5

6

7

8

9

ЦИШ 904

ЦИШ 905

ЦИШ 906

ЦИШ 907

ЦИШ 908

ЦИШ 909

Деловна психологија

51019

Бизнис логистика

50602
50611
50327
51304

Транспортни системи

Е-бизнис

22108
20907
41400

50602
50611
50623

Осигурување во
меѓународна трговија

22013
50329

Финансиски трансакции

50309
50321

Проф. д-р Лилјана
Баткоска
Проф. д-р Љубомир
Кевероски
Проф. д-р Мирјана
Секулоска
Проф. д-р Стојан
Велкоски
Проф. д-р Гордана
Речкоска

редовен
хонорарно
хонорарно

50602; 50611

редовен
редовен

50315; 50327;
22014
50624; 51411;
22108

Проф. д-р Ангела
Василеска
Проф. д-р Митре
Аврамоски

редовен

Проф. д-р Цветко
Андреески
Проф. д-р Братислав
Милошевиќ

редовен

Доц. д-р Ивица
Смилкоски
Проф. д-р Ристо Гогоски

редовен

Проф. д-р Климе
Попоски
Проф. д-р Јованка
ЦИШ
Светска трговска
Билјаноска
10
50833
9010
организација
Проф. д-р Јове
Кекеноски
11
ЦИШ
Кој било наставен предмет застапен на ФТУ и Единиците на
9011
Универзитетот во нeпарен семестар од научните полиња 5.03, 5.06,
5.08, 5.09, 5.14
Изборни предмети – компатибилност 2- студентот избира 1 предмет
Научна
Р.бр.
Шифра
Назив на предметот
Ангажирани професори
област
1.
ЦИШ 912
Кој било наставен предмет застапен на ФТУ и Единиците на
Универзитетот во непарен семестар од научните полиња 1.05, 1.10,
2.12, 2.13, 2.20, 6.06

50326; 50607
51019; 51415;
50613

редовен

редовен

редовен

41401; 22108;
41305
50623; 50603;
50624
10914; 11004;
11000
50619; 50326;
50329
50326;
50619
50301; 50309;
50321

хонорарно
редовен

50326; 50607
50309; 50833;
50302

редовен

50833; 50706

Работен
однос

Област
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МОЖНОСТИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА
ДЕЈНОСТ
Сите кадровски, просторни и финансиски услови врз основа на што е добиена согласноста за
отворање на насоката Царина и шпедиција при Факултетот за туризам и угостителство-Охрид, сé уште
постојат, и тоа значително подобрени и зајакнати.
1. Наставен потенцијал и покриеноста на наставниот процес
Наставниот процес на насоката Царина и шпедиција го спроведуваат наставници и соработници
вработени на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид во редовен работен однос (табели бр.1 и
бр.2).

Табела бр. 1: Структура по научно звање
Звање
Р.бр.
1.
Доктор на науки
2.
Магистер на науки
3.
ВСС
Вкупно

Број
30
6
2
38

Табела бр.2: Структура по наставничко/соработничко звање
Звање
Број
Р.бр.
1.
Редовен професор
12
2.
Вонреден професор
4
3.
Доцент
12
4.
Виш лектор
2
6.
Асистент
4
7.
Помлад асистент
4
Вкупно
38

Особено треба да се истакне дека голем број од овие кадри за своја потесна специјалност
избрале проблематика што се обработува во рамки на оваа насока. Потврда за ова е тоа што во
досегашниот период за секоја наставна дисциплина што се изучува на оваа насока се објавени
универзитетски учебници и наставни помагала од страна на предметните наставници и соработници. Во
исто време, и научната активност на вработените е на високо ниво: објавени бројни научно-стручни
трудови од соодветната проблематика, учество на бројни научни симпозиуми и конференции во земјата
и во странство, и друго.
Во согласност со тенденциите за повисока мобилност и поголемо ангажирање на
универзитетскиот кадар, Факултетот за туризам и угостителство-Охрид е отворен за соработка, пришто
за одредени наставни дисциплини планира да ангажира наставници од сродни факултети.
Факултетот за туризам и угостителство-Охрид посебно внимание посветува на соработката со
претпријатија и институции од областите што теоретски се изучуваат на истиот, вклучително и
царинско-шпедитерската област. Во овој контекст, покрај задолжителната летна пракса на студентите, се
планира да продолжи започнатиот тренд за вклучување на стручни лица од царинско-шпедитерската
практика во наставниот процес на одредени стручни предмети.
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2. Просторни можности и техничка опременост
Просторните услови и техничката опременост ги задоволуваат потребите за одвивање на
наставниот процес во Факултетот. Сепак посебно внимание се посветува на натамошно доградување и
проширување, со што ќе се зголемат можностите за проширување на наставната дејност на Факултетот.
Табела бр.3: Простории на Факултетот за туризам и угостителство Охрид

Објекти

Број

Амфитеатри
Предавални
Компјутерски училници
Лаборатории
за
изведување
на
експериментални вежби
Лаборатории за изведување на аудиовизуелни вежби
Кабинети за наставно-научниот кадар

Површина
м/2
1
7
1
3

274
644
55
276

Вкупен
капацитет на
седишта
180
318
28
122

2

186

60

22

272
1707

44
814

Вкупно

во

Табела бр.4: Простории на Факултетот за туризам и угостителство Велес

Објекти

Број

Предавални
Компјутерски училници
Лаборатории
за
изведување
на
експериментални вежби
Кабинети за наставно-научниот кадар
Вкупно

Површина
м/2

во

6
1
1

410
42
169

Вкупен
капацитет на
седишта
390
30
-

3

40
661

420

Техничката опременост на Факултетот бележи постојан нагорен тренд. Во моментот,
опременоста со компјутери е на задоволително ниво со забележително подобрена интернет конекција.
Секако дека Факултетот презема чекори за понатамошно усовршување и надоградување на
компјутерската мрежа.
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Табела бр.5: Опременост на Факултетот за туризам и угостителство Охрид

Опременост

Бр.

Амфитеатри со современа аудио-визуелна опрема
Предавални со современа аудио-визуелна опрема

Вкупен
капацитет
седишта
1
7

на
180
318
498

Вкупно
Табела бр.6: Опременост на Факултетот за туризам и угостителство Велес

Опременост

Бр.

Компјутерска училница
Предавални со современа аудио-визуелна опрема

Вкупен
капацитет
седишта
1
7

Вкупно

на
30
390
420

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Финасирањето на царинско-шпедитерската насока ќе се врши според критериумите за
финасирање на студиски програми од страна на Министерството за образование и наука и во
соогласност со позитивните решенија во оваа област.
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