
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Пословна економија 

Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ЛАНЦЕМ СНАБДЕВАЊА 

Наставник/наставници: др Ненад Митровић, др Милан Веселиновић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: – 

Циљ предмета 

Предмет Управљање ланцем снабдевања испитује логистичке системе и подсистеме који подржавају 

физичко снабдевање сировина и полупроизвода у привређивању, планирање, контролу и испоруку 

производа и/или услуга до крајњих купаца, а све то са циљем постизања одрживе конкурентске 

предности и оптимизације вредности и дугорочних перформанси пословања и ланца снабдевања у 

целини. Циљ предмета је усмерен на оспособљавање студената за стицање знања и компетенција о 

дизајну, планирању, организацији и контроли пословних активности које су директно везане за 

управљање и координацију складишта и залиха са циљем минимизирања трошкова, као и побољшање 

укупне ефикасности пословних операција. 

Исход предмета  

Исходи на подручју знања 

Студент ће моћи да се присети, да разуме, али и примени: 

- концепт ланца снабдевања, као и његов значај за пословну економију, 

- методолошки оквир комуникације унутар ланца снабдевања, 

- начин коришћења модела и техника оптимизације за локацију, као и капацитет објекта, 

- филозофски приступ JUST IN TIME, као и његов значај за пословну економију, и 

- структуру ланца снабдевања, његове циљеве, као и покретаче евалуације ланца снабдевања. 

 

Исходи на подручју вештина 

Студент ће стећи и моћи ће да користи вештине у: 

- идентификовању главних покретача перформанси ланца снабдевања, 

- дефинисању, груписању и описивању аукцијских токова, 

- разумевању, примени, анализи и синтези CRM апликација, 

- разумевању концепта инвентара циклуса, и 

- употребљавању инвентара сигурности за решавање неизвесности потражње у ланацу 

снабдевања. 

 

Исходи на подручју компентенција 

Студент ће стећи компетенције за: 

- разумевање улоге агрегатног планирања снабдевања, 

- разумевање, али и за анализу и компарацију цена, трошкова и прихода у ланцу снабдевања, 

- процену важности дистрибутивних мрежа, 

- идентификује, примени и анализира локацију објекта, и  

- преговоре, комуникацију и евалуацију у вези токова и одлука о набавци у ланцу снабдевања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Реализује се кроз следеће програмске целине:  

1. Појам улога и значај управљања ланцем снабдевања. 2. Улога и значај ефективног ланца снабдевања са 

маркентиншког аспекта. 3. Снабдевање и ланци снабдевања-поделе. 4. Структура ланца снабдевања- 

покретачи и токови. 5. Стратегије и циљеви ланца снабдевања. 6. Транспортни системи и управљање 

транспортом. 7. Предвиђање потражње и продаје. 8. Значај баланса између набавке и дистрибуције у 

савременим токовима снабдевања. 9. Снабдевање и политика цена. 10. Складиштење, залихе, и 

менаџмент руковањем и паковањем. 11. Тржишна дистрибуција у ланцу снабдевања. 12. Дистрибуција и 

избор посредника. 13. Одрживост ланаца снабдевања и заштита животне средине. 14. Улога логистике у 

управљању ланцем снабдевања. 15. Информациони системи у интегрисаној логистици. 

Практична настава 

Вежбе и практична настава прате предавања, тако да се разматрају и дискутују теме из следећих области: 

Структура ланца снабдевања, циљеви, покретачи и токови – пример санбдевања нафтом и нафтним 

дериватима на тржишту Републике Србије, Дизајн мреже и локација објекта у ланцу снабдевања, 



Концентрација понуде, предвиђање потражње и канали дистрибуције – пример тржишта нафтних 

деривата и мобилних оператера у Републици Србији, Планирање и управљање залихама у ланцу 

снабдевања – изазови и решења у условима рата и економских криза, Баланс између набавке и 

дистрибуције – пример компаније Enterprise Cleaning Corporation, Цене и информационе технологије у 

управљању ланцем снабдевања – пример дешавања на тржишту нафте од економске кризе из 2008. 

године и надаље, Улога логистике у управљању ланцем снабдевања, Операције производње и испоруке, 

Тржишна дистрибуција у ланцу снабдевања, Проток информација и канали комуникације у ланцу 

снабдевања, Операције производње и испоруке – случај Нафтне Индустрије Србије, Складиштење и 

руковање материјалом – пример компаније Stop & Shop, Планирање и управљање залихама у ланцу 

снабдевања – пример компаније McDonalds’, Управљање транспортом – пример канцеларије за 

логистику комапније Stop & Shop. 

Литература  

1. Пеулић, В., & Вишковић, Р. (2020). Логистика. Бања Лука. ISBN 978-99976-39-89-9. 

2. Grant, D.B., Trautrims, A., & Wong, C.Y. (2017). Sustainable Logistics and Supply Chain Management, 

limited 2nd edition. London: Kogan Page. ISBN 978 0 7494 7827 8, E-ISBN 978 0 7494 7828 5. 

3. Harlow, E. (2019). Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation, 7th edition. Pearson 

Education. ISBN 10: 0-13-473188-3, ISBN 13: 978-0-13-473188-9. 

4. Bloomberg, D., LeMay, S., & Hanna, J.B. (2006). Logistika. Mate d.o.o. i Data status. ISBN 

T9789532460162. 

5. Веселиновић, М. Логистика – основа и пракса за одрживо пословање и управљање. У припреми. 

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

Методе извођења наставе 

Монолошка, монолошко-дијалошка, демонстративна, илустративна, комбинована најчешће. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


