
Студијски програм : Пословна економија  
Назив предмета: Управљање материјалним производима 
Статус предмета:  Изборни 
Број ЕСПБ:5 
Услов: Није истакнут 
Циљ предмета 

Упознавање студената са основним категоријама материјалних производа, њиховом структуром, 
својствима, начине испитивања, квалитетом. У вези са одговорношћу за квалитет студент се упознају са 
концептом квалитета TQM и његовом корелациојом са основним елементима технолошког система. 
Такође као полазном основом за развој производних система и производа циљ програма је упознавање са 
општим карактеристикама енергетских ресурса и енергетске структуре. Као посебан програмски део 
предмета је упознавање студената са основама транспозиције материјалних производа и њиховим 
специфичностима у робном промету и квалитетом логистичких активности у транспозиционим 
процесима. 
Исход предмета  

Очекивани исход је да студенти овладају познавањем карактеристика материјалних производа у робном 
промету и комерцијалној пракси. Посебан исход је да студенти на основу стечених знања могу да обављају 
практичне стручне послове у логистичким активностима транспозиције материјални производа и оцењују 
важне елементе квалитета материјалних производа у промету 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Номенклатуре, класификације и усаглашеност производа са прописима ЕУ. Технолошки развој и развој 
производа. Основне категорије материјалних производа. Специфичности материјалних производа у 
робном промету. Квалитет материјалних производа. Мерни системи и компоненте квалитета. Домаћи и 
међународни стандарди. Испитивање својства материјалних производа. Енергетски извори и ресурси као 
база за производњу материјалних производа. Металуршки производи. Неметални производи. Хемијски 
производи. Производи на бази полимера. Производи на бази дрвета. Прехрамбени производи. Текстилни 
производи. Управљање транспозицијом материјалних производа у робном промету. Управљање 
транспортом материјалних производа, складиштењем, паковањем. Квалитет логистичких активности у 
транспозицији материјалних производа. Специфичности транспозиције материјалних производа у 
међународном робном промету 

Практична настава  

Примери из праксе 
Литература  

• Ушћумлић, Д., Комерцијално познавање робе, Економски факултет,Београд,2019 
• Ивовић, Ј., Управљање материјалним производима, ВЕШСС Пећ, Лепосавић, 2010. 
• Ушћумлић,Д., Бабић, Ј., Квалитет и менаџмент квалитетом, Економски факултет, Београд, 2019. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава:30 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 

Рад са студентима одвија се у виду теоријских предавања, вежби, консултација, преко дискусије и 
разговора, израде и анализе семинарских радова. Теоријска настава допуњава се практичним примерима 
за сваку наставну јединицу, како би се стечена знања могла лакше применити у пракси и даљем раду. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
практична настава 5 усмени испт 30 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   

 

 
 
 
 
 
 
 

 


