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Циљ предмета  

Циљ је упознавање са скадишима и складишном техником као и  токовима материјала у 

складишту. 

Исход предмета  

Студенти добијау потребна знања из складишне технике, конструкционим својствима 

потребне опреме, аутоматизације рада и организације за рад скадишта 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Логистички приступ у процесима набавке, производње и дистрибуције. Мотиви за 

формирање залиха. Појам складиштења. Развој складишног система и принципе које треба 

он да оствари. Место и улога складишта у процесима набавке, производње, дистрибуције и 

промета робе. 

Техно-економске карактеристике складишта. Зоне складишта и опрема која се користи у 

складиштима. 

Формирање транспортне јединице. Формирање логистичких јединица. 

Системи складиштења и врсте складишта. Складишта комадне и расуте робе. Функција, 

организација, саставни делови и градња складишта комадне и расуте  робе. Технологије 

пријема, чувања, прераде и отпреме комадне и расуте робе. Опис складишних објеката и 

опреме. Складишта течне и гасовите робе. Механичка опрема за пријем робе у скалдиштима 

комадне робе – регали. Врсте, опис и искоришћење регала. Транспортне машине за 

претоварне, транспортне и складишне радове у складиштима.  Информациони систем, 

аутоматизација, управљање и руковање складишном техником. Високорегална складишта и 

регалне дизалице. Прорачун времена трајања радног циклуса и учинка регалне дизалице. 

Примери изведених складишта. 

Практична настава 

Приказ и анализа изведених решења складита и складишних система 
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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 

Активно учешће студената у настави. Самостални рад студената у изради практичних 

примера, задатака и семинарских радова.Вежбе су аудиторне и рачунарској лабораторији. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  30 

графички радови 30 усмени испит   

колоквијуми 30 Укупно 100 

активност у току вежби 5   

 


