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ПРЕДГОВОР  

Логистика и маркетинг представљају дисциплине без којих 
није могуће успешно пословати у савременим тржишним условима. 
То су два појма који се у теорији и пракси прожимају и допуњују, а 
чији се међусобни однос може двојако посматрати. Са становишта 
маркетинга логистика представља инструмент маркетинг микса ко-
ји се односи на дистрибуцију и испоруку материјалних и услужних 
производа. Уствари, ради се о подручју маркетинг логистике, које 
обухвата токове набавке и дистрибуције производа. Са становишта 
логистике маркетинг представља кључну пословну функцију за 
сваки логистички систем. Овај уџбеник је управо писан из логис-
тичке перспективе, где је детаљно разматрана проблематика марке-
тинга на подручју логистике и логистичких услуга.  

Рукопис садржи десет поглавља, која се начелно могу гру-
писати у два дела. Први део односи се на специфичности маркетин-
га на подручју логистике, где су детаљно истраживане логистичке 
услуге, логистичка тржишта, понашање корисника логистичких 
услуга, маркетинг истраживање и предвиђање тражње за логистич-
ким услугама. Други део односи се на опште концепте дефинисања 
маркетинг микса, промоцију, управљање односима са корисницима 
и управљање маркетингом. Разматрана проблематика представљена 
је кроз различите нивое обухватности и детаљности.  

Уџбеник је плод дугогодишњих наставних, стручних и ис-
траживачких активности аутора у области логистике и маркетин-
га. Изузетно велики значај проблематике, њена недовољна истра-
женост, недостатак литературе и слаба практична примена били 
су довољни мотиви и разлози за његово писање. Инспирација је 
долазила из реалних логистичких проблема, референтне литерату-
ре, али и свакодневног живота и рада са студентима, колегама из 
привреде, професорима и сарадницима са Одсека за логистику 
Саобраћајног факултета Универзитета у Београду. 
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Овај уџбеник је првенствено намењен студентима логистике који на 
основним студијама слушају предмет Маркетинг у логистици, али се искре-
но надам да ће он бити врло значајна литература и подршка колегама који 
се на резличитим практичним и научно истраживачким подручјима баве ло-
гистиком и маркетингом.  

У завршној фази писања овог уџбеника дрaгоцену подршку, савете 
и сугестије добијао сам од рецензената професора Слободана Зечевића и 
професорке Светлане Николичић на чему сам им искрено захвалан.  

Посебну захвалност дугујем мојој породици супрузи Зорици, кћерки 
Тамари и сину Јовици, којима је ова књига и посвећена. Без њиховог огром-
ног разумевања и несебичне подршке, овај, као и многи други резултати, не 
би били могући.  

Мојим колегама бившим и садашњим студентима желим да овај уџ-
беник успешно користе и да га кроз примену и своје радове побољшају, 
дограде и унапреде. Бићу искрено захвалан сваком читаоцу који ми пренесе 
своје утиске, запажања, примедбе и предлоге. 

 

Срдачно, 

 
У Београду, 2020. године      Милорад Килибарда 
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