Испитна питања за ванредне ученике
Предмет:Трговинско пословање
Рзред:Други-Трговац
1.Послови посредне и непосредне припреме продавнице за рад
2.Распакивање и чишћење робе
3.Груписање робе
4.Сортирање робе
5.Класирање робе
6.Стављање ознаке на робу
7.Техника непосредне продаје робе у класичној продавници
8.Фазе непосредне продаје робе у класичној продавници
9.Чин купопродаје
10.Дочек и разговор са купцима у класичној продавници
11.Мерење продате робе у класичној продавници
12.Наплата робе у самоуслужној продавници
13.Технка самоуслужне продаје
14.Карактеристике самоуслужне продаје
15.Фазе самоуслужне прдаје робе
16.Мерење робе у самоуслужној продавници
17.Наплата робе у самоуслужној продавници
18.Испраћај купца у самоуслужној продавници
19.Техника самоизборне продаје
20.Карактеристике самоизборне продаје
21.Фазе самоизборне продаје
22.Дочек и разговор са купцима у самоизборној продаји
23.Наплата и паковање робе у самоизборној продавници
24.Робне куће
25.Специјализоване робне куће
26.Појам и врсте трговинских центара
27.Продаја помоћу аутомата
28.Продаја робе преко лизинга
29.Продаја робе у покретним продавницама
30.Рекламација купца

Испитна питања за ванредне ученике
Предмет:Трговинско пословање
Рзред:Tрећи -Трговац
1.план набавке робе
2.Динамика плана набавке робе
3.Појам и вресте залихе робе
4.Време обрта и коефицијент обрта залихе робе
5.Коришћења каталога,узорка,проспеката и ценовника
6.Начин снабдевања продавнице робом
7.Робна документа у вези са снабдевањем пеодавница
8.Фазе преузимања робе
9.Робна документа у вези са преузимањем робе
10.Сасатављање комисиског записника
11.Евиденција о добављачима
12.Појам,врсте и сврха узимања
13.Паковање,означавање и отпремање узорака на даља испитивања
14.Органолептичка својства за утврђивање квалитета робе
15.Методе органолептичког утврђивања квалитета робе
16.Значај плана реализације за трговинско предузеће
17.Остваривање и динамика плана реализације
18.Прилагођавање производа жењљама и потребама купааца
19.Цена производа као услов његове конкурентности на тржишту
20.Значај маркетинга за комерцијални успех производа на тржишту
21.Инструменти маркетинг микса
22.Економска пропаганда
23.Пропагандни медији
24.Формирање малопродајних цена
25.Појам,елементи и врсте калкулације
26.Евиденција у продавници
27.Инвентјерисање,припрема робе и организација пописа
28.Трговинска пословна коресподенција
29.Прописи који се примењују у трговини
30.Контрола у продавници,интерна,екстерна

Испитна питања за ванредне ученике
Предмет:Трговинско пословање
Разред:Перви-Трговац
1.Појам трговине
2.Облици и начин продаје
3.Продаја робе на мало
4.Организација малопродајних објеката
5.Појам продавнице
6.Функицје продавнице
7.Локација продавнице
8.Врсте продавница
9.Подела продавница према типу објеката у који се смешта
10.Спољни и унутрашњи изглед продавнице
11.Опрема продавнице
12.Појам и подела робе
13.Асортиман робе
14.Чување робе
15.Појам и врста амбалаже
16.Функциај амбалаже
17.Руковање,складиштење и евиденција амбалже
18.Појам,улога и профил продавца у процесу продаје робе
19.Формирање навика и особина савременог продавца
20.Измењена улога продавца у појединими облицима продаје
21.Појам и значај заштите на раду
22.Услови рада и побољшање услова рада
23.Заштита радника
24.Професионалана обољења
25.Појам и улога купца у процесу продаје робе
26.Врсте потрошача
27.Потребе потрошача
28.Заштита потрошача
29.Организација поторшача
30.Послови и радни задаци у продавници

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ-ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
РАЗРЕД:ДРУГИ -ТРГОВИНСКО ПОЛОВАЊЕ
1.Опрема и уређаји у продавници
2.Асортиман и врста робе
3.Квалитет робе
4.Залихе
5.Губици на роби
6.Чување и одржавање робе у малопродајном објекту
7.Амбалажа
8.Послови припреме робе за продају
9.Контрола залиха робе у малопродајном објекту
10.Обезбеђивање продајног простора робом
11.Распоређивање и излагање робе
12.Припрема средстава за рад у малопродајном објекту
13.Продаја робе у самоуслужној продавници
14.Улога купца у самоуслужном облику продаје
15.Улога продавца у самоуслужном облику продаје
16.Продаја робе у самоизборној продавници
17.Улога продавца у самоизборном облику продаје
18.Улога купца у самоизборном облику продаје
19.Фазе самоизборног облика продаје
20.Продаја робе у класичној продавници
21.Улога продавца у класичном облику продаје
22.Улога купца у класичном облику продаје
23.Заштита на раду у малопродајном објекту
24.Однос продавца и купца у непосредној продаји
25.Врсте послова у лаопродајном објекту
26.Послови припреме робе за продају
27. Контрола залиха робе у малопродајном објекту
28.Распоређивање и излагање робе
29.Припрема средстава за рад у малопродајном објекту

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ-ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
РАЗРЕД: ТРЕЋИ-ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
1.Анализа набавке
2.Формирање малопродајне цене,калкулација
3.Појам и задаци продаје
4.Истраживање тржишта
5.Политика продаје
6.Избор начина продаје
7.Маркетинг
8.Планирање организација трошкова
9.Маркетинг активности
10.Електронско пословање
11.Преузимање робе
12.Документација за преузимање робе
13.Документација о пословању продавнице-трговачка књига
14.Чување и одлагање документације
15.Контрола пословања продавнице
16.Инвентарисање
17.Организација пописа,извештаји
18.Прописи који се примењују у трговини
19.Заштита потрошача
20.Закон о стандардизацији
21.Контрола пословања продавнице
22.Прописи и услови за стављање робе у промет
23.Планирање кадрова
24.Вођење и развијање трговинског друштва

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ-ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
РАЗРЕД:ПРВИ-ТРГОВИНСКО ПОЛОВАЊЕ
1.Појам продавнице
2.Роба и трговина робом
3.Појам функције продавнице
4.Локација продавнице
5.Општи фактори локације
6.Избор локације
7.Врсте продавница
8.Продаја робе у трговинским центрима
9.Спољни изглед продавнице
10.Просторије продавнице
11.Намештај у клсичној продавници
12.Намештај у самоизбору
13.Алат и прибор
14.Инструменти за мерење робе
15.Технички уређаји
16.Асортиман робе и њихов значај
17.Губици на роби
18.Амбалажа
19.Врсте и функција амбалажа
20.Ускладиштење и чување амбалажа
21.Улога продавца у процесу продаје
22.Улога продавца у класичној продавници
23.Улога продавца у самоуслузи
24.Улога продавца у самоизбору
25.Профил купца
26.Заштита потрошача
27.Видови заштите потрошача
28.Организација рада у продавници
29.Врсте послова у продавници
30.Карактеристике и сложеност посла руководиоца продавнице

ОБЛАСТИ И ЗАДАЦИ ЗА ПРАКТИЧАН РАД
1.СНАБДЕВАЊЕ ПРОДАВНИЦЕ РОБОМ
2.ПРЕУЗИМАЊЕ РОБЕ
3.ПРИПРЕМА РОБЕ ЗА ПРОДАЈУ
4.ПРИПРЕМА ПРОДАВНИЦЕ ЗА РАДА
5.ПРОДАЈА РОБЕ У КЛАСИЧНИМ ПРОДАВНИЦИМА
6.ПРОДАЈА РОБЕ У САМОИЗБОРУ
7.ПРОДАЈА РОБЕ У САМОУСЛУГАМА
8.ПРОДАЈА РОБЕ У РОБНИМ КУЋАМА
9.ИНВЕНТЕРИСАЊЕ
10.ТЕХНИКА ЗАВРШНИХ ПОСЛОВА ПРОДАЈЕ
11.ПРОДАЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И МЕТАЛСКЕ РОБЕ
12.ПРОДАЈА ТЕКСТИЛНЕ РОБЕ
13.ПРОДАЈА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
14.ПРОДАЈА НАМЕШТАЈА И ОСТАЛЕ РОБЕ ДРВНОПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ
15.ПРОДАЈА КОЖЕ,ГУМЕ И ОБУЋЕ
16.ТЕХНИКА ВОЂЕЊА БЛАГАЈНИЧКОГ ПОСЛОЦАЊА У
ПРОДАВНИЦАМА

