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Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Наставни предмет:  

Основи логистике Шифра предмета: БВИ5400 
Број ЕСПБ: 4 
Наставник:  Марко Д. Андрејић Сарадник: Марјан A. Миленков 
Статус предмета: ОЗ Тип предмета: НС 
Број часова  активне наставе (недељно) 
Предавања:  Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 1 0 0 0 
Услови за избор / слушање предмета: Нема 
Циљ предмета:  
Циљ предмета је образовање и припрема студената за разумевање логистичких основа војске, планирање, 
организовање и реализацију основних логистичких задатака у основним јединицама војске и стварање 
теоријске подлоге за изучавање предмета којима је логистика фундамент. 
Исход предмета:  
Исход предмета  је да студенти усвоје основна знања и основне категоријално-теоријске појмове 
потребне за разумевање основних логистичких процеса везаних за логистичку подршку војске при 
извршавању задатака у оквиру дефинисаних мисија. 
Садржај предмета: 
а)Теоријска настава: 
1) УВОД У ЛОГИСТИКУ: Привредни систем као ослонац за функционисање логистике војске. Појмовно 
и саджајно одређење логистике. Показатељи успешности рада логистичких организационих система. 
Систем логистичке подршке одбране. Карактеристике логистичке подршке савремених војски и војних 
савеза. 
2) ЛОГИСТИЧКЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ ОБЛАСТИ: Квалитет, стандардизација, метрологија, 
кодификација и номенклатура у систему одбране. Опремање војске материјалним средствима. 
Организација производње и  развоја материјалних средстава. Снабдевање војске материјалним 
средствима. Одржавање техничких  материјалних средстава. Транспорт и управљање кретањем. Општа 
логистика. Здравство. Инфраструктура.  
3) ЛОГИСТИЧКА ПОДРШКА У ПРИПРЕМИ И У ТОКУ УПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ: Обука војника и 
јединица логистике. Ешелонирање ратних материјалних резерви. Оцена функционалне оспособљености 
јединица и органа по логистичкој подршци. Радње за умањење губитака и ефективнију употребу 
материјалних средстава. Логистичка подршка мобилизације. Логистичка подршка чете и батаљона у 
борбеним дејствима. Логистичка подршка у ваздухопловству, противваздухопловној одбрани и речним 
јединицама војске. Логистичка  подршка војске у другој и трећој мисији. 
б) Вежбе:  
Логистичка војностручна литаратура и документација. Логистичка подршка мобилизације ратне 
јединице. Логистичка подршка  батаљона. Периодични и командантски прегледи средстава у јединици. 
Методе извођења наставе: 
Предавања, аудиторне вежбе, колоквијуми, семинарски рад. 
Услов за завршни испит је да студент положи колоквијуме и успешно одбрани семинарски рад. 
Литература: 
1. Еклз, Х. - Логистика у националној одбрани, ВИЗ, Београд, 1968.  
2. Логистика – логистичко инжињерство, ССНО, ТУ-V, 79, Београд, 1981. 
3. Упутство за спровођење интегралног техничког обезбеђења - привремено, ССНО, Београд, 1981. 
4. Јерић, М. - Логистика, Војноиздавачки завод, Београд, 1984.  
5. Правило позадинске јединице тактичких јединица копнене војске, ССНО, ОУП, Београд, 1986. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Редовност и активност на настави  (предавање + вежбе) 5+5 Испит 30 
Семинарски рад 20   
Колоквијум I 20   
Колоквијум II 20   
Напомена: Поени по елементима су дати као максимални могући износ. За стицање услова за излазак на 
завршни испит неопходно је остварити најмање 50% поена за сваку предиспитну обавезу. 
 


