
Студијски програм :Менаџмент бизниса и логистике; Менаџмент технологије хране и гастрономије 

Назив предмета:Пословна логистика 

Наставник: др Миле Д. Богдановић проф. 

Статус предмета: обавезни предмет на студијским програмима Менаџмент бизниса и логистике; 

Менаџмент технологије хране и гастрономије 

Број ЕСПБ:5 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да упозна студенте са основним детерминантама логистичког менаџмента, односно са 

скупом логистичких пословних процеса и активности, који су веома значајни и интензивни у трговини и 

производњи. Студентима ће се омогућити да се упознају са могућностима идентификације кључних 

логистичких проблема, са начинима избора и употребе релевантних логистичких информација, као и са 

методима и техникама њиховог прикупљања и анализе, у функцији избора оптималних логистичких 

решења. 

Исход предмета  

Савладавањем градива овог предмета студент ће бити оспособљен да брзо препознаје логистичке проблеме, 

успешно реагује у правцу поспешивања укупног управљачког процеса, управља логистичким активностима 

уз употребу ЕДИ технологије. Моћи ће да оптимизира однос квалитет логистичке услуге – трошкови 

логистике, као и да се успешно укључује у обављање послова међународне логистике. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Историјски аспект логистике и техничке логистике; Развојни аспект логистике и технологије логистике, 

Информационе технологије у логистици, Информациони логистички систем; фундаметално-техничка 

логистика; Набавна логистика; Логистичке активности и избор добављача; Логистика складиштења; 

Логистика залиха; Логистика унутрашњег кретања; Логистика транспорта; Логистика дистрибуције и 

испоруке; Обрнута логистика; Логистичке стратегије; Логистичка организација производних процеса и 

система. 

 

Практична настава  

Историјски аспект логистике и тахничке логистике; Развојни аспект логистике и технологије логистике; 

Информационе технологије у логистици; Информациони логистички систем; Технолошка логистика; 

Набавна логистика; Логистичке активности и избор добављача; Логистика складиштења; Логистика залиха; 

Логистика унутрашњег кретања; Логистика транспорта; Логистика дистрибуције и испоруке; Обрнута 

логистика; Логистичке стратегија; Логистичка организација производних процеса и система. 

Литература  

 Божић, В., Пословна логистика, Економски факултет, Београд, 1997  

 Bloomberg, D.,  LeMay, S., J. B. Hanna, Логистика, Мате, Загреб, 2006  

Број часова  активне наставе Теоријска настава:45 Практична настава:30 

Методе извођења наставе 

Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација 

семинарских радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 45 

колоквијум 30 ..........  

семинар-и 15   

 


