
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Пословна економија 

Назив предмета: ОСНОВИ МАРКЕТИНГА 

Наставник/наставници: др Бранка Спасојевић 

Статус предмета: Oбавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: –  

Циљ предмета 

Основни циљ предмета је да студенти стекну теоријска и практична специјализована знања, али и 

вештине из области маркетинга и на тај начин буду оспособљени за обављање маркетинг послова у 

субјектима привредних и непривредних делатности или као појединац у сопственом бизнису. 

Исход предмета  

Посебан исход је да студенти примене принципе савременог тржишног пословања и улогу маркетинга у 

процесу подмиривања потреба све захтевнијег, хетерогеног и просторно дисперзираног тржишта. 

Способност препознавања и идентификовања потреба и жеља корисника, избор циљних тржишта која ће 

опслуживати боље у односу на конкуренцију. Способност да савладају методе и технике анализе и 

истраживања тржишта у циљу прикупљања адекватних информација и доношења правих пословних 

одлука у предузећу. Примена етичког кодекса у пословању и реализација профитног циља у складу са 

друштвеном одговорношћу. Вештина у комуникацији, презентацији и детаљној анализи конкретног 

маркетинг проблема. Коришћење информационих технологија у пословне сврхе – базе података. 

Дефинисање маркетинг стратегије наступа на тржишту која ће дати позитивне резултате у пословању 

производног и услужног сектора. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Суштина и еволуција маркетинг концепта. 2. Креирање вредности и сатисфакција потрошача. 3. 

Маркетинг стратегија. 4. Маркетинг окружење-микро и макро. 5. Маркетинг информациони ситем и 

процес маркетинг истраживања. 6. Тржиште финалних потрошача. 7. Пословно тржиште. 8. Циљни 

маркетинг-основе за сегментацију тржишта. 9. Концепт производа у маркетингу. 10. Улога цене у 

маркетинг миксу-фактори одлуке о ценама. 12. Избор канала продаје у маркетингу. 13. Промоција као 

инструмент комуникације. 14. Друштвена одговорност предузећа. 15. Примена маркетинг концепта у 

малом бизнису. 

Практична настава 

Анализа примера из пословне праксе, учешће у дискусијама на задате теме, презентација семинарских 

радова. Наведене активности у оквиру вежби и практичне наставе одвијају се у складу са наставним 

јединицама из теоријске наставе: 

Хронолошки приказ еволуције маркетинг концепта на примерима компанија, Вредност производа са 

становишта потрошача, Анализа маркетинг окружења-утицај фактора на пословање, Базе података као 

подршка маркетинг одлучивању, Стратегије сегментације тржишта, Физичка дистрибуција-маркетинг 

логистика, Облици промоције у малопродаји, Примери друштвене одговорности, Маркетинг план као део 

бизнис плана. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Ех-катедра, интерактивни метод. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит - 

практична настава 5 усмени испит 60 

колоквијум-и 20   



семинар-и 10   

 


