ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

КВАЛИФИКАЦИЈА
ТРГОВАЦ

1. Назив квалификације: Тргпвац
2. Сектпр - ппдручје рада: Тргпвина, угпститељствп и туризам
3. Нивп квалификације: III
4. Стандард стручних кпмпетенција
4.1. Опис рада
Дужнпсти - стручне кпмпетенције
Припрема и прганизација прпцеса
рада у прпдавници

Набавка рпбе

Складищтеое и шуваое рпбе у
прирушнпм складищту прпдавнице

Прпдаја рпбе

Задаци - jединице кпмпетенцијa
-

Прпверава исправнпст технишких уређаја прпдавнице
Припрема средства за рад у прпдавници
Кпнтрпла залиха
Расппређиваое и излагаое рпбе на прпдајнпм месту
Впђеое евиденције п дпбављашима
Набавка рпбе пд дпбављаша
Требпваое и израда ппручбенице на пснпву плана набавке и висине залиха рпбе у прпдавници
Преузимаое рпбе пд дпбављаша
Припрема калкулације малппрпдајне цене прпизвпда
Впђеое евиденције п рпби у складищту
Пријем рпбе – квантитативна и квалитативна кпнтрпла рпбе
Расппређиваое рпбе у складищту
Обезбеђеое пдгпварајућих услпва за шуваое рпбе дп прпдаје
Кпнтрпла квалитета рпбе у складищту
Прикупљаое, спртираое и пдлагаое птпада (рпбе и амбалаже)
Припрема рпбе за прпдају
Дппуоаваое залиха
Кпмуникација са купцем
Пружаое инфпрмација купцима п карактеристикама рпбе и нашину упптребе
Неппсредна прпдаја (нпр. мереое тражене кплишине рпбе)
Наплата прпдате рпбе
Пакпваое прпдате рпбе и испраћај купца
Обављаое рада на каси и кпнтрпла пазара
Израда спецификације и уплата дневнпг пазара
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Дужнпсти - стручне кпмпетенције

Одржаваое презентације рпбе
изван прпдавнице

Задаци - jединице кпмпетенцијa
-

Евиденција и праћеое прпдаје рпбе
Утврђиваое резултата прпдаје
Спрпвпђеое ппслпва снижеоа цена, прпмпција и акципних прпдаја у прпдавници
Организпваое и спрпвпђеое ппписа рпбе – инвентарисаое
Припрема терена (избпр лпкације, пдабир пбјекта, ппзиваое гпстију, ппставка експпната и пријем гпстију)
Представљаое прпизвпда
Впђеое прпдајнпг разгпвпра са гпстима/купцима
Сређиваое прпстпра/пбјекта накпн заврщене презентације
Израда месешнпг плана прпдаје
Дпстављаое дневнпг, недељнпг и перипдишнпг извещтаја п спрпведеним презентацијама

4.2 Екстремни услпви ппд кпјима се пбавља ппсап са стеченпм квалификацијпм:
- нема.
4.3 Излпженпст ризицима при пбављаоу ппсла са стеченпм квалификацијпм:
- нема.
5. Циљеви и исхпди стручнпг пбразпваоа
5.1 Циљеви стручнпг пбразпваоа
Циљ струшнпг пбразпваоа за квалификацију ТРГОВАЦ је псппспбљаваое лица за припрему и прганизацију прпцеса рада у прпдавници, набавку рпбе,
складищтеое и шуваое рпбе, прпдају рпбе, пдржаваое презентације нпвпг прпизвпда.
Неппхпднпст сталнпг прилагпђаваоа прпменљивим захтевима тржищта рада, пптребе кпнтинуиранпг пбразпваоа, струшнпг усаврщаваоа, развпј
каријере, унапређиваоа заппщљивпсти, усмерава да лица буду псппспбљавана за:
- примену тепријских знаоа у практишнпм кпнтексту;
- ефикасан рад у тиму;
- преузимаое пдгпвпрнпсти за властитп кпнтинуиранп ушеое и напредпваое у ппслу и каријери;
- благпвременп реагпваое на прпмене у раднпј средини;
- преппзнаваое ппслпвних мпгућнпсти у раднпј средини и щирем спцијалнпм пкружеоу;
- примену сигурнпсних и санитарних мера у прпцесу рада;
- примену мера защтите живптне средине у прпцесу рада;
- упптребу инфпрматишке технплпгије у прикупљаоу, прганизпваоу и кприщћеоу инфпрмација у раду и свакпдневнпм живпту.
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5.2 Исхпди стручнпг пбразпваоа
Стручне кпмпетенције
припреми и прганизује
прпцес рада у
прпдавници

-

врщи набавку рпбе

-

Знаоа
Вештине
Пп заврщенпм прпграму пбразпваоа, лице ће бити у стаоу да:
ппище ппслпвне функције кпје се пбављају у
- прпвери исправнпст технишких уређаја
прпдавници
прпдавнице пп прпписанпј прпцедури
пбјасни радое неппхпдних за припрему
- припреми средства за рад за ппшетак
прпдаје
рада са купцима
ппище време и нашин прпвере исправнпсти
- израшуна пптребне кплишине залиха
технишких уређаја прпдавнице
- пбави кпнтрплу залиха
пбјасни улпгу прпдавца у прпцесу прпдаје рпбе - припреми рпбу за прпдају
ппище припрему прпдавца за рад са купцима
- расппређује и излаже рпбе на прпдајнпм
наведе редпслед ппслпва припреме раднпг
месту
места
- пбележи вреднпст рпбе
пбјасни ппјам залихе рпбе у прпдавници
разликује врсте и димензије аспртимана рпбе у
прпдавници
пбјасни принципе расппређиваоа и излагаоа
рпбе на прпдајнпм месту
пбјасни садржај плана набавке и знашај
- угпвпри набавку рпбе са дпбављашем
планираоа набавке
- ппруши рпбу пд дпбављаша или из
разликује нашине снабдеваоа прпдавнице
централнпг складищта
рпбпм
- сампсталнп пбради сва дпкумента у вези
пбјасни нашин впђеоа евиденције п
са набавкпм - наручбеница, требпваое,
дпбављашима
пријемница, ппвратница, кпмисијски
разликује критеријуме за избпр дпбављаша
записник, бпнификација
разликује врсте и фазе преузимаоа рпбе
- спрпвпди ппступак преузимаоа рпбе из
ппище кпмисијски записник и оегпв знашај у
централнпг складищта, пд дпбављаша и
ппслпваоу прпдавнице
превпзника
пбјасни нашин и сврху рекламације
- спрпвпди пп пптреби ппступак
дпбављашима
кпмисијскпг преузимаоа рпбе
- сашини са псталим шланпвима кпмисије
кпмисијски записник
- састави калкулацију малппрпдајне цене
- ппднпси рекламацију дпбављашима у
закпнпм предвиђеним услпвима
- примени правила испуоаваоа, шуваоа и
пдлагаоа дпкументације п ппслпваоу

Сппспбнпсти и ставпви
- савеснп, пдгпвпрнп,
уреднп и прецизнп
пбавља ппверене
ппслпве
- ефикаснп прганизује
време
- исппљи љубазнпст,
кпмуникативнпст,
ненаметљивпст и
флексибилнпст у пднпсу
према сарадницима
- исппљи љубазнпст,
кпмуникативнпст,
спретнпст,
ненаметљивпст и
флексибилнпст у пднпсу
према купцима
- буде пријентисан ка
клијенту пднпснп купцу
- исппљи ппзитиван пднпс
према знашају
спрпвпђеоа „ISO“
стандарда, „HACCP“
стандарда, гранских и
интерних стандарда,
прпписа п квалитету,
прпизвпђашких
спецификација и
тргпвинских узанси кпји
важе у тргпвини
- исппљи ппзитиван пднпс
према знашају
функципналне и технишке
исправнпсти мащина,
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пбавља складищтеое и
шуваое рпбе у
прирушнпм складищту
прпдавнице

- пбјасни знашај складищне функције у
ппслпваоу прпдавнице
- разликује врсте складищта у пквиру тргпвинскпг
предузећа
- пбјасни прпцедуру кретаоа дпкументације
између складищта и набавне пднпснп прпдајне
службе
- разликује врсте дпкумената везаних за пријем и
издаваое рпбе из складищта
- наведе и ппище ппслпве кпји се пбављају у
прирушнпм складищту прпдавнице
- пбјасни знашај ппреме и уређаја у складищту за
пшуваое квалитета рпбе и оенпг кприщћеоа
- наведе и пбјасни услпве шуваоа разлишитих
врста рпбе
- наведе принципе расппређиваоа и слагаоа
разлишитих врста рпба
- разликује губитке на рпби
- наведе врсте амбалаже

прпдаје рпбу

- пбјасни разлику између вербалне и невербалне
кпмуникације са купцима
- пбјасни видпве перспнализације купаца
- разликује типпве пптрпщаша
- разликује прпдају групи пд прпдаје један на
један
- преппзна пптребе купаца
- пбјасни пснпвне карактеристике класишнпг и
савремених пблика прпдаје
- наведе и пбјасни све фазе неппсредне прпдаје
рпбе у класишнпј и савременим прпдавницама
- разликује и пбјасни средства плаћаоа
- разликује и примени GS1 систем нумерације
- пбјасни систем касе кап инструмента за пбраду
ппдатака п прпдаји

прпдавнице
- планира пдгпварајућа рпбна места у
складищту
- кпнтрплище испуоенпст услпва за шуваое
рпбе у тпку складищтеоа
- спрпвпди ппступак пријема рпбе у
складищте
- сампсталнп пбради сва дпкумента у вези
са пријемпм и издаваоем рпбе у
складищту - пријемница, птпремница,
рпбне картице, лагер листа, кпмисијски
записник
- сампсталнп впди пдгпварајућу
електрпнску и щтампану складищну
евиденције и дпкументације (КЕПУ и
пстала евиденција)
- изради спецификацију рпбе
- прати кретаое залиха рпбе
- пбавља ппслпве припреме рпбе за
прпдају, ппшев пд распакиваоа рпбе па
дп оенпг пзнашаваоа
- расппређује рпбу у прирушнпм складищту
према правилима шуваоа
- кпмуницира са купцем на нашин кпји
пдгпвара типу пптрпщаша, врсти рпбе и
нашину прпдаје рпбе купцима
- кпристи средства за рад у пбављаоу свих
фаза неппсредне прпдаје рпбе купцима у
прпдавници
- мери рпбу
- пакује рпбу
- пбавља благајнишке ппслпве
- испуоава пбрасце и уплаћује дневни
пазар
- пбрађује дпкументацију везану за прпдају
рпбе
- рещава рекламације купаца
- даје купцима инфпрмације п

уређаја и алата кпје
кпристи при пбављаоу
ппслпва набавке,
складищтеоа и шуваоа
рпбе, оенпм
манипулацијпм и
прпдајпм
- исппљи ппзитиван пднпс
према прпфесипналнпетишким нпрмама и
вреднпстима
- исппљи ппзитиван и
прпфесипналан пднпс
према ппщтпваоу свих
закпнских пдредби,
нарпшитп пдредби
Закпна п тргпвини и
Закпна п защтити
пптрпщаша.
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пдржава презентације
рпбе изван прпдавнице

- разликује разлишите пзнаке кпје нпси рпба у
рпбнпм прпмету
- разликује и пбјасни атест, гарантни лист,
технишкп упутствп, декларацију рпбе и
елементе декларације
- ппвеже пзнаке стандарда, гранских и интерних
стандарда, прпписа п квалитету, прпизвпђашких
спецификација и тргпвинских узанси са нивппм
квалитета рпбе
- разликује врсте рпбе пп намени, сирпвинскпм
саставу и нашину прпизвпдое
- пбјасни карактеристике разлишитих врста рпбе
(прехрамбена, текстилна, кпжарска, хемијска,
метална, дрвна, грађевинска, електрптехнишка)
- прптумаши технишку дпкументацију и упутставп
за упптребу уређаја кпје прпдаје
- наведе санитарне и екплпщке услпве / прпписе
за шуваое и прпдају прпдају пдгпварајуће врсте
рпбе
- разликује видпве и пргане, мере и пблике
защтите права пптрпщаша у пбласти квалитета
рпбе и услуга у рпбнпм прпмету
- детаљнп ппище пбавезе и пдгпвпрнпсти
тргпвца у примени прпписа из пбласти тргпвине
на малп
- пбјасни прпмпцију кап инструмент маркетинга у
тргпвини
- наведе и краткп ппище елементе прпмпципнпг
микса у тргпвини
- анализира лишну прпдају и оену улпгу у
прпмпцији прпизвпда
- пбјасни унапређеое прпдаје и мере
унапређеоа прпдаје
- краткп ппище публицитет
- ппище пднпсе са јавнпщћу
- пбјасни прпмпцију прпдаје
- разликује нашине кпмбинпваоа пблика
прпмпције

-

-

-

-

карактеристикама и нашину упптребе
рпбе кпју купац жели да купи
кпмбинује инфпрмације кпје пружа
купцима са пзнакама „ISO“ стандарда,
„HACCP“ стандарда, гранских и интерних
стандарда, прпписа п квалитету,
прпизвпђашких спецификација и
тргпвинских узанси са нивппм квалитета
рпбе
пренпси купцима инфпрмације п
дпкументацији кпја прати рпбу у рпбнпм
прпмету - атест, гарантни лист, технишкп
упутствп, декларацији рпбе и елементе
декларације
прати и примеоује пдредбе Закпна п
тргпвини и Закпна п защтити пптрпщаша
примеоује пдгпварајуће санитарне и
екплпщке прпписе у раду са разлишитим
врстама рпбе
кпристи инфпрматишку технплпгију и
савремена средства кпмуникације за
пбављаое ппслпва прпдаје

- планира презентацију рпбе – пдабир
места у прпдајнпм пбјекту, аранжираое
ентеријера дела прпдајнпг пбјекта за
презентацију, ппставка узпрака рпбе,
ппзиваое гпстију
- реализује план презентације у ппгледу
циља, рпбе, времена, прпстпра и сл.
- презентује купцима карактеристике рпбе,
впди са оима разгпвпр и пдгпвара на
ппстављена питаоа п рпби
- прганизује демпнстрације, дегустације
или ппделу узпрака рпбе
- сређује пбјекат накпн заврщене
6

- пбјасни правила прпмпције пднпснп
презентације рпбе на терену.

презентације
- прати и анализира прпдају рпбе и
трпщкпве презентације.

6. Кадар за реализацију прпграма пбразпваоа пдраслих на пснпву стандарда квалификације
Тепријски деп прпграма:
Лица са виспким или вищим пбразпваоем из пбласти тргпвине или екпнпмије и најмаое три гпдине раднпг искуства у струци.
Практични деп прпграма:
Лица са заврщеним трпгпдищоим или шетвпрпгпдищоим пбразпваоем пдгпварајућег пбразпвнпг прпфила и најмаое три гпдине раднпг искуства на
ппслпвима пдгпварајућег занимаоа.
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