
1 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Одсјек заједничких основа 

      

Назив предмета МАРКЕТИНГ 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за маркетинг и менаџмент 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-014-4 Oбавезни  III 4+2 7 

Наставник Др Љубомир Трифуновић, редовни професор 

Сарадник Мр Звјездана Гавриловић, виши асистент 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема условљености - 

Циљеви изучавања предмета: 

Да се будући економисти, менаџери и информатичари упознају с основним постулатима маркетинга 

као преовлађујуће пословне концепције у савременом привређивању. 

Исходи учења : 

Након завршених предавања и вјежби и положеног испита студенти ће бити у могућности да објасне 

шта се подразумијева под појмом маркетинг, идентификују основне трендове у развоју маркетинга, 

анализирају понашање потрошача у процесу куповине производа и услуга, анализирају основне 

елементе стратегије развоја дугорочних односа с потрошачима и упознају се са специфичностима 

иновација маркетингу. 

Садржај предмета: 

1. Тржиште као полигон маркетинга. Развој производних снага и маркетинг концепт. Прилази 

дефинисању маркетинга.  

2. Еволуција маркетинг концепта. Оцјена задовољства корисника 

3. Управљање маркетингом.  

4. Електронско пословање у маркетингу 

5. Приказ и анлиза маркетинг окружења. маркетинг информациони систем и маркетинг 

истраживања. 

6. Сегментација тржишта и селекционисање циљних тржишта. 

7. Први колоквијум 

8. Истраживање понашања потрошача. Истраживање конкуренције. 

9. Производ – инструмент маркетинг микса. 

10. Цијена – инструмент маркетинг микса. 

11. Канали дистрибуције – инструмент маркетинг микса. 

12. Промоција – инструмент маркетинг микса. 

13. Директни маркетинг. 

14. Други колоквијум 

Методе наставе и савладавање градива: 

Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова, примјера из праксе и 

студија случајева. 

Литература: 

Литература:  

Основна: 

1. Васиљев, Стеван; Трифуновић, Љубомир: Маркетинг, Економски факултет, Брчко, 2012. 

Допунска: 

1. Милисављевић, Момчило, Маркетинг, Савремена администрација, Београд, 1997. 

2. Kotler, Philip et al, Principles of Marketing, Prentice Hall, New Jersey, 2013. 

http://www.amazon.co.uk/Philip-Kotler/e/B0028DGITO/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1377589003&sr=8-2
http://www.amazon.co.uk/Philip-Kotler/e/B0028DGITO/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1377589003&sr=8-2
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Облици провјере знања и оцјењивање: 

Коначна оцјена на испиту добија се на основу присуства (5 бодова) и активног учешћа у наставном 

процесу (10 бодова), позитивно оцијењених семинарских радова (4 бодова),  колоквијума (по 10 

бодова) и знања показаног на усменом дијелу испита (61 бодова) 

Похађање наставе 5 Домаћи задаци 0 Завршни испит 61 

Активност на настави 10 Семинарски рад 4 Колоквијуми 20 

Посебна назнака за предмет: 

- 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Љубомир Трифуновић 

Датум овјере: 31.12.2015. 

 

 


