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Назив предмета: Менаџмент мрежама снабдевања
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Статус предмета: Изборни заједнички за модуле М5, М6 и М7, III семестар
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са новим начином пословања који је заступљен у
развијеним земљама.
Исход предмета

Од студената се очекују да савладају основне принципе нове пословне филозофије и да су
спремни да их примене у пракси. Првенствено да се принципи који су научени кроз овај
предмет аплицирају на мала и средња предузећа која су у нашој земљи најзаступљенији
облик предузећа са аспекта величине предузећа.
Садржај предмета
Теоријска настава

Базични концепт управљања мрежама снабдевања. Управљање логистиком vs. Управљање
мрежама снабдевања (европски и амерички концепт разумевања логистике; Синтеза и
предлози). Циљеви управљања мрежама снабдевања, конкурентска предност као главни циљ,
коришћење капацитета коопераната, интерне везе, интеграција, временско усаглашавање, и
др. Управљање капацитетом, избор локације, прогнозирање. Разлике између управљања
мрежама снабдевања и управљања глобалним мрежама снабдевања (глобално тржиште,
трошкови и алокација трошкова транспорта, конкуренција, правна регулација). Утицај
промене у производима на промену у стратегији. Карактеристике глобалне мреже
снабдевања. Изграђивање и управљање глобалним мрежама снабдевања (планирање у
глобалној мрежи снабдевања, план глобалне мреже снабдевања, управљање ризиком,
класификација компанија према доминантном типу ризика, методе за минимизацију ризика).
Управљање информацијама у глобалној мрежи снабдевања (е-пословање). Мере
карактеристика и оцена глобалне мреже снабдевања.
Практична настава:ВежбеУ оквиру студијског истраживачког рада студенти ће бити оспособљени
за основна истраживања у области предмета.
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