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Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студентима представи како да у време оскудице ресурса искористе сопствене снаге
предузећа, како би повећали ефикасност пословања. Студенти ће се упознати са основама логистике , са
управљањем логистичким процесима,са  применом логистичких метода и техника у циљу повећања брзине
обрта ангажованих средстава, односно унапређења рентабилности пословања. Циљ је да студенти препознају
утицај логистичког менаџмента на конкурентску предност способности предузећа.
Исход предмета:
На крају успешно савладаног студијског садржаја студенти ће бити оспособљени да у својој организацији
предузму одговарајуће математичко - статистичке прорачуне, како би се определили за најбоље моделе набавке,
транспорта, складиштења. Студент је оспособљен да спроведе логистички приступ у пословању предузећа, да
обавља логистичке послове који су трошковно детерминисани ,да испита утицај менаџмента логистике на
конкурентску предност. Развијају се вештине код студената како уз помоћ логистике остварити конкурентску
предност предузећа. Такође ће моћи да презентују добијене резултате уз помоћ рачунара како би образложили
своју одлуку.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Увод у логистику-Место пословне логистике у организацији предузећа; Ресурси и карактеристике логистике
Куповина и менаџмент снабдевањем; Менаџмент интегрисане логистике; Квалитетна услуга и интегрисана
логистика; Логистика транспорта; Менаџмент залиха; Логистика складиштења; Паковање робе; Обрнута
логистика; Организовање интегрисане логистике; Информациони системи у интегрисаној логистици;
Рачуноводство у интегрисаној логистици; Стратешки менаџмент интегрисане логистике.
Практична настава:
Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад. На часовима вежби стиче се практична способност
у унапређењу логистичких процеса, вршимо анализу примене теоријских решења у пракси,анализу трендова у
пословној логистици,организацију логистичких процеса у предузећима, теоријске поставке објашњавамо кроз
практичне примере познатих фирми, Casu studu: логистички примери из праксе.
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Број часова  активне наставе

Предавања:
3

Вежбе:
2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:
Остали часови

Методе извођења наставе:
Предавања и вежбе,  практични рад, студије случајева, презентације,семинарски радови,тимски рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава(тимски рад,
домаћи задатак)

10 усмени испит

колоквијум-и К1+К2 20+20 ..........
семинар-и 10


