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Циљ предмета  

Циљ предмета је да студента упозна са начинима структуирања, анализе и синтезе 

параметара регионалне логистике.Такође, стичу се основна знања о проблемима снабдевања 

града робом и извлачења материјала из градских средина, величином и структуром 

логистичких трошкова и савременим захтевима у обликовању и развоју логистичких система 

- у функцији обезбеђења квалитета услуга. 

Исход предмета  

Студенти овладавају знањима формирања  и анализе основних карактеристика једног од 

логистичких система градских средина. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у логистику и сити логистику. Основни подсистеми логистичког система.Савремена 

стратегија логистике  и сити логистике.Робно транспортни центри (РТЦ) као логистички 

центри (ЛЦ). Место и улога складишта у логистичком систему. Логистика снабдевања и 

дистрибуције. Град и градска сити логистика.Структура и величина логистичких 

трошкова.Генератори сити логистичких токова. Проблеми теретних и услужних 

компанија.Поштанска урбана-регионална логистика.Стратегија развоја транспорта и заштита 

животне средине у ЕУ-регионални приступ. Основне категорије логистичких центара. 

Примена информационих система у урбаној – сити логистици, аутоматска идентификација у 

транспорту и логистици применом бар кода.Примена ЕАН система у транспортним и 

логистичким ланцима. Модели сити логистике. 

Практична настава(вежбе) 

Упознавање са сегментима сити логистике на примерима градова средњих величина. 

Упознавање са основним проблемима формулисања и решавања локацијских 

проблема.Примери решавања локацијских проблема. Генератори сити логистичких 

токова.Примери прорачуна логистичких трошкова.  Упознавање са базним подацима сити 

логистике. Примери идентификационих система у пракси. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови 

0     
Предавања: 

        2 

Вежбе: 

    2 

Други облици наставе:  

1 

Студијски истраживачки 

рад:  0                

Методе извођења наставе 

Предавања. Аудиторне вежбе и израда графичких радова .Консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Присуство на вежбама 5 писмени испит 30 

Графички рад 30 усмени испт  

Колоквијум-и 30 Укупно 100 

Присуство на предавањима 5   

 


