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Стандард 5: Курикулум 
 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-307 

Студијски програм: Трговина 
Врста и ниво студија: Студије првог студије - Основне академске студије 
Назив предмета: Комерцијално познавање производа 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Роца М. Божидар 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Није истакнут 
Циљ предмета 
Студенти ће учењем овог предмета, стећи неопходна знања о основним принципима комерцијалног 
пословања и технолошком аспекту познавања производа, нужних у делатности трговине. Студенти који 
намеравају да се професионално баве комерцијалним пословањем, а посебно спољнотрговинским 
пословањем, као предмет свог рада ће имати производе, те због тога морају бити упознати са основама 
технологије производње, својствима готових производа који су предмет размене, основама 
комерцијалног и спољнотрговинског пословања, захтевима физичке дистрибуције (паковање, 
складиштење и транспорт), управљањем квалитетом и еколошком прихватљивошћу производа, 
прописима и процедурама у домену увоза и извоза, и др.  
Исход предмета  
Стечена теоријска, а посебно практична знања кроз интерпретацију наставног садржаја са приступом 
студија случајева оспособљава студенте за примену знања у свим предузећима и за све позиције и 
радна места где се захтевају савремена знања из комерцијалног пословања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
- Технологија и научно-технолошки прогрес,- Идентификација производа, - Класификација производа  
- Комерцијално и увозно/извозно пословање, - Транспозиција производа (амбалажа и означавање 
призвода; паковање; складиштење, чување и манипулација; транспорт), - Управљање квалитетом 
- Еколошка прихватљивост производа  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе, студије случаја, семинарски/истраживачки рад 
Литература  
Роца Б. (2010) Комерцијално познавање производа, Економски факултет Суботица 
Број часова  активне наставе у 6. семестру Остали часови 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
- Предавања, вежбе, консултације, дискусије, практична решења на бројним примерима која су 
садржајно везана за основна поглавља у књизи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава - усмени испит 30 
колоквијум-и 50   
семинар-и 10   

СВЕГА 70  30 
 


