
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми: Економија, 
Врста и ниво студија: Дипломске, други ниво (мастер)  
Назив предмета:  Међународна логистика и транспорт 
Наставник (презиме, средње слово, име): Jacques Pons 

Статус предмета:  
Број                                                               ЕСПБ: 3 
Циљ предмета:  
У променљивом окружењу, са притискцима појачане конкуренције, очекивања  високог нивоа 
услуга, распротрањене дерагулације и напретка у рачунарској и комуникационој технологији, 
лидери компанија морају хитно да мењају  првила својих организација. Данас KFS (оквир 
знања и вештина- Knowledge and Skills Framework) и менаџерске вештине треба да омогуће 
боље познавање међународног тржишта као и познавање свих процеса дистрибуције, 
производње и набавке и нове. информационе технологије. Менаџер ланаца снабдевања својим 
знањем координира, управља и контролише физичке и информационе токове. 
Исход предмета: 
Циљ овог програма је да обучи студенте IFMI-а и IFCI-а у међународном контексту и да их 
упути у средства и суштинско знање законских аспеката. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава:  
увода разматрања, функционалне и оперативне везе, upper-down stream logistika, е-трговина и 
е-логистика, downstream логистика, логистика крајње фазе (DRP, ECR, bare-coding, CRM, 
CPFR, одлагање, интерна логистика (MPS, MRP2, 4PL, 5PL), упстреам логистика-логистика 
набавке, upper-stream логистика-логистика почетних фаза (паралелна или симултано 
инжињерство, реверзна логистика), логистика и транспорт,  место контакта између 
физичких и финансијских токова, међународни транспортни уговори (CMR, CIM, Варшава), 
транспортни уговори и међународни трговински уговори (Incoterms, 2000, Виенна и UNO 
Конвенција), уговори о транспорту и међународне технике плаћања (UCP 500, ISP), уговори о 
транспорту и уговори о осигурању, уговори о транспорту и законски аспект, окружење 
Европске Уније, спомињање посебних рачуна, VAT декларација (CA3 у Француској), 
међународни ланци снабдевања од FWX до DDP,  учесници и докумената у   ланацу. 
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Predavaњa za svako podruчje  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

45 
Вежбе: 

 
Други облици наставе: 

 
Студијски 

истраживачки рад: 
- 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Теме су организоване по курсевима на три нивоа: основно знање, 
суштинско знање, и детаљна примена (курсеви за менаџере ланаца снабдевања са вежбама у области 
стицања искуства кроз решавање проблема, резиме резултата). Свеобухватан циљ је произвести 
дипломце који ће ситематично бити упознати са улогом као менаџери ланца снабдевања. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
активност у току предавања 30 писмени испит  
практична настава (вежбе, 
презентација студије случаја) 

 усмени испт 50 

колоквијум-и    
семинар-и 20   
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