
6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
10 усмени испит 50
20
10

Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

С. Ћузовић, Иновације у трговинском менаџменту, Економски факултет, Ниш, 2010.
Г. Петковић, Модели за доношење одлука у трговини, Београд: Економски факултет ,1998.

Пословна економија

Основне академске студије
Трговински менаџмент

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија

Оспособити студента за доношење прикладних закључака у области трговине; Овладати теоријско-
методолошким сазнањима у области набавке и продаје, теоријско-методолошким аспектима преговарања
и склапања купопродајних уговора, теоријско-методолошким поступцима и процедурама креирања и
праћења купопродајне документације, теоријско-методолошким аспектима примене иновација у
трговинским предузећима.

Вежбе тематски прате предавања и на вежбама ће се разрађивати студије случаја и
интерактивно решавати проблеми који се јављају у управљању трговинским предузећима.

Изучити научну област економика трговине, институције трговине, основне токове у савременој трговини,
функционисање трговине на велико и мало, трговинску политику, примену иновација у трговини, теорију и
праксу трговине тржишно развијених земаља.

Садржај предмета
Трговина и трговинска предузећа, Трговинске институције на велико и трговинске институције на мало,
Стратегијски менаџмент у трговини - нивои и садржај, Стратегијски менаџмент - БСЦ као средство
интеграције различитих подручја менаџмента, Стратегија развоја или стратегија конкуренције- електронска
трговина, Будућност трговинског менаџмента - електронска трговина
Организација трговинског предузећа, Организација набавке, Организација продаје, Микроорганизација
трговинских предузећа - радна места Управљање људским ресурсима у трговини, Модел тоталне
профитабилности, Основе финансијских обрачуна
Управљање профитном маржом, Калкулација цена у трговини, Управљање обртом и левериџом,


