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Сажетак
Овај рад даје преглед практично оријентисаних истраживања аутора 

у домену примене информационих технологија (ИТ) за унапређење рада 
лука на Дунаву, као потенцијала за развој Србије и Дунавског региона. 
При томе се дају два нивоа истраживања, и то:
–  анализа постојећих искустава (добре праксе) у лукама на Дунаву и 

Рајни и примена унапређених лучких ИТ система у Србији (на приме-
ру Луке Нови Сад) ради интеграције у ЕУ логистичке процесе токова 
роба и

–  конципирање, реализација и тестирање нових ИТ система окренутих 
будућности, за беспапирне токове информација у токовима роба који 
подразумевају луке на рекама као главне чворне (претоварне) тачке, 
који за сада још не постоје, али постоје потенцијалне техничке могућ-
ности за умрежавање информационих система токова роба (ланаца 
снабдевања; Supply Chain – SC) у глобализованом друштву. 
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Увод
Дигитализација као технолошка рево-

луција омогућила је унапређење битисања 
људског рода на свим нивоима, а нарочито 
у домену комуникација и преношења ин-
формација. Интернет као продукт високих 
технологија интегрисао је цео свет у глобал-
но село са правилом: ко има правовремене 
информације у свом послу, тај је у предно-
сти у односу на остале. Наш садашњи, а на-
рочито будући, проблем је одабир правих 
информација у мору свих информација 
које нас дотичу. У домену логистике то су 
информације које ће омогућити испуњење 
захтева 6П (Seven-Rights-Definition) [1], да-
кле: праве количине, прави предмети или 
објекти (сировине, инвестициона добра, 
персоне, информације, итд.), на правом 
месту (одредишту), у право време, са пра-
вим (одговарајућим) квалитетом и правим 
(прихватљивим) трошковима [2, 3].

За унапређење пословања ланаца снаб-
девања (SC) које, како каже Günthner (ТУ 
Минхен), интегришу планирање, симула-
ције, оптимизације, управљање, а све са ро-
бом, информацијама и средствима плаћања 
[4], примена информационих технологија 
је претпоставка за опстанак на тржишту.

У Србији постоји бар шест лука од међу-
народног значаја које су само чворне тачке у 
токовима роба Дунавског региона, стога се 
намеће као императив да буду опремљене 

адекватним информационим системима 
ради могуће комуникације са околином.

Предмет, циљ и методологија
Предмет овог рада су информациони 

системи у лукама на европском водном 
путу (Рајна, Мајна, Дунав), као и лукама у 
Србији, а циљ је подизање нивоа инфор-
мационих система у лукама у Србији са ЕУ 
окружењем и хармонизација процедура 
ради равноправног укључивања у логис-
тичке процесе у ЕУ и Дунавском региону. 

Као методологија коришћена је анализа 
постојећаг стања информационих система 
у лукама Србије, на Дунаву (у Аустрији и 
Баварској) и Рајни (у Немачкој), на основу 
чега је синтезом настала концепција, алго-
ритми ипрограмски системи (софтвери) за 
поједине сегменте који су интегрисани у 
целине. За локалне анализе коришћен је и 
метод операционих истраживања.

Лучки менаџмент информациони 
систем ЛМИС (PMS – Port 
Management Information System)
На основу анализа стања информацио-

них система у лукама на Рајни (Келн) и 
Дунаву (Регенсбург, Енс, Беч), на примеру 
Луке Нови Сад дата је концепција лучког 
информационог система који има струк-
туру као на слици 1 и оперативни део као 
на слици 2 [5, 6].
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Abstract
The paper gives an overview of practically oriented research of the authors 

in the field of application of information technology (IT) for the improvement 
of ports on the Danube, as well as the potential for development of Serbia 
and the Danube region. It is built upon two levels of research, as follows:
–  analysis of existing experiences (good practices) in the Danube and the 

Rhine ports and the application of advanced IT port system in Serbia (in the 
case of the port of Novi Sad) in order to support the EU logistics integration 
processes of cargo flows and 

–  development of concept, implementation and testing of new, still not 
developed, IT systems facing the future of paperless flows of information 
and documents following the cargo flows through the inland waterway 
ports as the main node (transfer) points, where there are potential technical 
opportunities for networking of information systems in cargo flows (Supply 
Chain – SC) in a globalized society.
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Како слике показују, програмски систем 
састоји се од шест подсистема који обухва-
тају све функције у пословном систему Луке 
(или лука уопште) као сервисне – услужне 
институције у домену транспорта и логис-
тике. Централну улогу имају апликације 1 и 
2, којима се управља процесима физичких 
токова роба. Модел информационог систе-
ма је израђен на основу усвојеног модела 
пословних процеса. 

Управљање лучким процесима  
– ЛОГИСТИКА (УЛП) – апликација 1 
састоји се од следећих модула:
–  Модул 1. Документи: омогућава 

евидентирање захтева купаца, ажу-
рирање лучког дневника (претовар, 
утовар и истовар) и израду налога за 
фактурисање,

–  Модул 2. Израда рачуна: омогућава 
израду различитих докумената веза-
них запроцес продаје лучких услуга 
(предрачун, рачун, аванси, књижна 
одобрења и задужења),

–  Модул 3. Шифарници: апликатив-
ни софтвер у овом модулу омогућава

корисницима израду 
ши фар ника бродова, 
бар жи и других еламе-
ната потребних за изра-
ду докумената ове апли-
кације,

–  Модул 4. Општи пре-
гледи: модул даје могућ-
ност корисницима да 
израђују различите пре-
гледе (преглед захтева 
купаца, лучког дневни-
ка и вагарских листова),

–  Модул 5. Преглед луч-
ких услуга: аплика-
ција омогућава израду 
разно врсних извештаја 
о резултатима вођења 
луч ких послова, како је 
пока зано на слици 4,

–  Модул 6. Преглед скла-
дишних услуга: аплика-
ција омогућава израду-
разноврсних извештаја 
о резултатима вођења 
складишних услуга у раз-
личитим складиштима.

Сваки подсистем има своју структуру 
супсистема за више повезаних функција, а 
на слици 2 дат је пример сегмента операти-
вног информационог система за претоваре 
и складиштење који садржи пет делова у 
умреженој целини.

Слика 1. Структура лучког менаџмент информационог система

Слика 2. Информациони систем оперативног сегмента луке
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Ради састављања алгоритама подсисте-
ма на најнижем нивоу нужна је примена 
метода операционих истраживања и прав-
љење модела за сваки процес, а то значи 
детаљна анализа свих радњи (кретања ма-
теријала и информација) у посматраном 
процесу, повезаност улаза и излаза из про-
цеса, као и међусобне зависности. Такође ја 
нужно и осмишљавање – стандардизација 
повезивања (умрежавања) свих сегмената 
– процеса у целину, ради функционалности 
за било какве захтеве корисника, сагласно 
сликама 1 и 2.

На слици 3 дат је пример дијаграма про-
цеса претоварних услуга, где су детаљно 
дефинисани улази и утврђене структуре 
повезаности ради добијања излаза за дату 
функцију.

Поред дијаграма модела процеса за пре-
товарне услуге, урађени су и дијаграми мо-
дела процеса за:

– складишно пословање, 
– комерцијалне послове набавке, 
– рад магацина резервних делова,
– рад интерне пумпе, 
– финансијско рачуноводствене процесе и
– одржавања технолошких радних система.

Слика 4. Основни мени за апликације

Дијаграми приказа токова и веза из-
међу процеса (модели процеса) основнасу 
подлога за развој апликационог софтвера 

Слика 3. Дијаграм модела процеса претоварних услуга
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интегрисаног информационог система, ко-
ји је дат на слици 4, са припадајућим мени-
јима за поједине функције. 

Посебан сегмент одржавања технолош-
ких средстава је подсистем за надзор – мо-
ниторинг, а на слици 5 је дата структура 
процеса на коју се надовезује подсистем за 
мониторинг главних машина у Луци, који је 
са једне стране интегрисан у ЛМИС у смис-
лу комуникације и рада, а са друге стране 
у смислу одржавања опреме до праћења 
века трајања у зависности од услова рада, 
чиме се постиже превентивно одржавање, 
којим се на основу праћења стања/деграда-
ције релевантних параметара посматраног 
елемента омогућава предвиђање тренутка 
отказа, уз оптимално проактивно одржа-
вање (слика 6). 

Слика 5. Структура процеса одржавања  
средстава рада

Структура система мониторинга као 
подсистема подразумева лучку опрему 
новије генерације која већ има бар мини-
малне процесорске елементе на које се на-
дограђује овај систем, сагласно последњим 
искуствима из света (примери добре прак-
се из морских лука).

Овакво интелигентно решења инфор-
мационог система на радним машинама, 
нпр. обалским дизалицама, омогућава:
– оптимизацију кретања дизалице,
–  заустављање одговарајућих погона у слу-

чајевима опасности,
–  минимизацију трошкова и трајања опе-

рација одржавања, а тиме и
– повећање расположивости дизалице.

Примена проактивног одржавања за-
хтева интелигентни систем који обухвата 
мониторинг (повремени или непрекид-
ни), дијагностику и прогностику праће-
них параметара, као и систем аутоматског 

доношења одлука на основу података при-
купљених претходним процесима са бар 
10–20 мерних места. Ефикасно обављање 
наведених функција захтева и израду спе-
цифичног софтвера.

Слика 6. Структура система мониторинга одабране 
дизалице

Наjвећи део наведеног система већ више 
година функционише у Луци Нови Сад. Због 
застареле опреме за сада је скупа и нерацио-
нална примена комплетног мониторинга 
дизаличких машина. Овај систем ће бити 
актуелан набавком нових дизалица, а то ће 
захтевати трансформација лука у Србији у 
логистичке центре интегрисане у ЕУ логис-
тички систем када привреда у Србији поста-
не део и партнер привреде у ЕУ и свету.

Софтвер за беспапирнуonline 
комуникацију у токовима роба 
– лучки транспортно логистички 
сервис (Transport and Logistics 
Services – TLS)
Као надоградња на ЛМИС – Лучки инфор-

мациони систем настао је концепт алгоритми 
и софтвер за лучки транспортно логистички 
сервис – TLS који подразумева беспапир-
ну и on line комуникацију између партнера 
у ланцу токова роба (SC), где су луке главне 
чворне тачке, дакле за токове роба које под-
разумевају водни транспорт као главни мод у 
интермодалном систему (слика 7).
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Процес у међународним токовима роба 
почиње од извозника или увозника, који на 
интернет страници TLS после логовања от-
вара процедуру за нови посао и контакти-
ра луку и све остале (слика 8) који имају у 
датом тренутку потребу за информацијама 
и документима. Сваки партнер у даљим по-
ступцима има приступ само за оне инфор-
мације које су му додељене или упућене 
ради даљих радњи. Праћењем статуса пос-
ла (преко интернета) сваки партнер има on 
line (24 сата) тренутни преглед стања из свог 
домена и нема потребе за било каквом дру-
гом комуникацијом (телефон, факс, писмо 
итд.). Ивозник преко TLS, који је интегри-
сан са ЛМИС, има тренутна стања о, на 
пример, доласку брода, процесу претовара, 
броју камиона (нпр. са житарицама) пре и 
после ваге, количине утовара на поједине 
бродове, статус квалитета инспекцијских 
служби, царинских докумената итд.

Слика 8. Општи алгоритам токова информација  
за пример извозних токова роба

На слици 9 дата је 
функционална веза TLS 
са информационим сис-
темима Луке Нови Сад 
(ЛМИС) или било које 
луке на Дунаву са својим 
информационим систе-
мом и партнера у транс-

портном ланцу (увозници/извозници, шпе-
ди тери/логистички провајдери и агенти 
/возари), као и партнерима из државне на-
длежности као што су МУП (полиција), ца-
рина и лучка капетанија.

Приказана шема представља основу соф-
твера TLS који је развијен у циљу подршке 
процесима ЕУ и пословних интеграција, 
кроз неколико модула који обухватају:
– планирање послова,
– извршавање послова,
– мониторинг пловила,
– администрацију.

Посебна веза је и са Речним информацио-
ним сервисом (RIS – River Information Service), 
који је подсистем овог система и има улогу 
надзора и управљања пловидбом на Дунаву.

Умрежавање са RIS системом омогуће-
но је на начин да се пружи функционал-

на подршка кроз целокупан послов-
ни процес, односно кроз планирање 
послова, извршавање послова и мони-
торинга пловила. 

После анализа пословних процеса 
настао је алгоритам токова информа-
ција и места настанка информација 
везаних за токове роба, односно ин-
ституције које генеришу информације 
везане за дотичне радње, који је осно-
ва за TLS (слика 10).

Приликом анализе докумената на 
основу којих ће се генерисати инфор-
мације TLS система, узети су у об-
зир следећи учесници у повезивању 
пословних процеса лука и партнера: 
1.   спољно трговинска предузећа,
2.    производна и производно-склади-

штар ска предузећа, 
3.   луке и складишта, 

Слика 7. Транспортни ланци са лукама као главним чворним тачкама
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4.   шпедитери,
5.   агенти –возари,
6.   царине,
7.   лучке капетаније,
8.   инспекције,
9.   МУП и
10. контролне куће.

За реализацију софтвера – про-
грама за организацију и праћење 
токова роба (материјала) у логис-
тичким процесима TLS, на слици 
11 дата је матрица веза докумената 
и корисника. Ова матрица је база 
за остале табеле веза докумената 
као, на пример: матрица пода-
ци – корисници, матрица по даци 
– документа, матрица по датака 
и записа, улазна форма за рачун, 
итд. које подразумевају стандар-
дизоване документе на два језика 
(локалном и енглеском) и који су 
основа за базу података у соф-
тверском систему.

У софтверском производу TLS 
омогућен је унос података наведе-
них улазних форми као и повези-
вање са пословима у логистич-
ко транспортном ланцу. Изглед 
форме на монитору рачунара која 
омогућава повезивање више лука 
и различитих партнера у послу 
показан је на слици 12 [5].

Тестирање и хармонизација 
TLS за референтни модел и ум-
режавање са RIS системом за по-
датке који се користе, а односе на 
позицију и статус пловила у реч-
ном току, уносе се путем апли-
кације <Мониторинг пловила> 
(слика 13).

Aпликација <Мониторинг пло-
вила> омогућује унос и админи-
страцију података о позицији 
пловила (слике 13 и 14) и преглед 
односно извештај о тренутним 
позицијама пловила, у оквиру које 
је могуће вршити претрагу према 

Слика 9. Функционисање, надлежности и процедура за 
генерисање информација у TLS

Слика 10. Алгоритам тока информација  
и места настанка докумената
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конкретном пловилу: према пређеним ки-
лометрима, према дестинацији односно 
циљној луци и према врсти робе која се 
превози. Мониторинг пловила обезбеђује 
правовремено планирање радне снаге и 
опреме у луци за долазеће послове и боље 
извршавање планираних активности про-
цеса рада [5].

Слика 11. Матрица докумената и корисника

Слика 12. Извршење посла и преглед докумената

Слика 13. Мониторинг пловила

Употреба података из апли-
кације <Мониторинг послова> 
могућа је у апликацији <Из-
вршавање послова>, која по-
ред основне функционално-
сти праћења послова, прегледа 
послова у периоду, прегледа луч-
ког дневника и израде вагарских 
листова садржи и преглед кре-
тања бродова и приказ времен-
ских таблица (слика 15) које су 
повезане са лучким двевником.

Временске таблице омогућа-
вају кориснику приказ извр-
шавања појединачних послова, 
односно података о пословном 
партнеру, пловилу, врсти терета, 
врсти манипулације теретом, ко-
личини, датуму и времену прис-
пећа пловила у сидриште, датуму 
и времену приспећа пловила у 
луку, датуму и времену почет-
ка претовара, датуму и времену 
завршетка претовара, датуму и 
времену извођења пловила на 
сидриште. Временске таблице та-
кође омогућују кориснику унос 
података о могућим застојима 
(часови застоја/обуставе и разлог 
застоја/обуставе) у току извођења 
процеса рада. Лучки дневник 
омогућава претраживање и пре-
глед појединачних временских 
таблица за сваки посао [5].
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Слика 14. Администрација позиција пловила

Слика 15. Временске таблице – пример

Закључак
Рачунарске технологије су наметнуле 

нова правила у свим техничким дисципли-
нама, са аутоматизацијама рада и нарочи-
то токова (и обраде) информација, које су 
омогућиле повећања параметара послов-
ности, учинка, хуманизације рада итд.

Токови роба (материјала) јесу основа 
свих логистичких процеса који су постали 
свеприсутни – глобални баш захваљујући 
развоју информационих технологија (ИТ). 
За партнерско укључивање Србије у прив-
реду и логистичке ланце Дунавског региона 
и ЕУ луке на рекама (пре свих Дунаву) мо-
рају бити опремљене ИТ системима, ком-
патибилним са окружењем.

За луке у Србији (на примеру Луке Нови 
Сад), по узору на луке на горњем Дунаву 
и Рајни, развијен је софтверски систем 
ЛМИС – Лучки менаџмент информациони 
систем, који умрежава све функције у луци, 
унапређује пословање и омогућава даљу 
надградњу.

На ЛМИС, као даљи корак у развоју ИТ 
који се може очекивати у будућности, кон-
ципиран је иновативни софтверски систем 
TLS (TLS – Transport and Logistics Services), 
који омогућава умрежавање токова 

информација које прате кретања роба у лан-
цима снабдевања (SC – Supply Chain), чиме 
се убрзавају пословни процеси у логистици. 
On-line праћење свих радњи од стране ауто-
ризованих чинилаца у транспортном току 
омогућава већу транспарентност процеса, 
нарочито токова информација, уз задржану 
приватност пословних података.

Софтвер је прављен (и тестиран) за луке 
као чворне тачке у SC, за подршку логис-
тике Дунава, дакле водног транспорта као 
главног мода транспорта у ланцима снабде-
вања, премда је применљив и на све интер-
модалне процесе.

TLS даје допринос даљој афирмацији RIS 
система за контролу пловидбе и навигацију.

Поред лука, корисници софтвера могу 
бити и логистички провајдери, као и логис-
тички центри.

С обзиром на то да постоје паралелна 
истраживања у свету [9], софтвери као TLS 
имају будућност, нарочито са cloud logistics.

Захвалност
Чланак је резултат рада на пројекту При-

мена информационих технологија у лука-
ма Србије – од мониторинга машина до 
умреженог система са ЕУ окружењем  – ТР 
35036, Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике  Србије, као и  
пројеката ЕУ DaHar и NEWS. Краћа верзија 
објављена је као поглавље у Springer публи-
кацији са конференције 2nd Interdisciplinary 
Conference on Production, Logistics and Traffic 
(2015). Значајан допринос раду, поред свих 
истраживача на наведеним пројектима, 
дали су доц. др Сања Бојић, проф. др Зоран 
Тешић, Славољуб Јевтић дипл. инж. и доц. 
др Нинослав Зубер.

Summary
Computer technologies have imposed new 

rules in all technical disciplines, with the au-
tomation of work and particularly with the 
flows (and processing) of information, which 
enabled improvement of business efficien-
cy, performance, humanization of work, etc. 
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Flows of goods (materials) are the basis of all 
logistics processes, which have become ubiq-
uitous – thanks to the development of a global 
information technology (IT). To include Ser-
bia into the business and logistic chains of the 
Danube region and the EU, inland waterway 
ports (above all – the Danube ports) must be 
equipped with IT systems compatible with the 
business environment.

For ports in Serbia (e.g. the port of Novi 
Sad), modeled upon the ports of the upper 
Danube and the Rhine, a software system 
LMIS was developed. LMIS – The port man-
agement information system which networks 
all function in a port, improves operations and 
allows further upgrading.

On the LMIS, as a further step in the de-
velopment of IT that can be expected in the 
future, an innovative software system TLS 
(TLS – Transport and Logistics Services) was 
designed, which allows networking of infor-
mation flows that accompany the movement 

of goods in a supply chain and accelerates the 
business processes in logistics. It provides on-
line monitoring of all activities in a transport 
flow by the authorized agents, allowing greater 
transparency of the process, especially the flow 
of information while guaranteeing the privacy 
of the corporate data.

The software was developed (and tested) for 
the ports representing the nodal points in the 
SC, to support the logistics of the Danube and 
of the inland water transport as the main mode 
of transport in the supply chain, although it is 
applicable to all intermodal processes.

TLS contributes to the further promotion 
of RIS (River Information System) system for 
control of navigation. Besides ports, the users 
of the software can also be logistics services 
providers, as well as logistics centers. Consid-
ering that there are parallel researches related 
to this topic in the world [9], it can be conclud-
ed that the software TLS has a future, especial-
ly in the cloud logistics.




