
II РАЗРЕД – ТРГОВЦИ 

I група питања 

1. Рпба, ппјам, ппдела 

2. Квалитет рпбе, прпписи кпјима се регулище квалитет 

3. Стандарди 

4. Нпрме квалитетеа 

5. Прпизвпђашка спецификација 

6. Технишки нпрмативи 

7. Декларација рпбе 

8. Марка прпизвпда, защтитни знак 

9. Амбалажа, ппјам, ппдела 

10. Врсте амбалаже 

11. Складищтеое и трансппрт рпбе 

12. Метпде кпнзервисаоа прехрамбених прпизвпда 

II група питања 

13. Месп и прпизвпди пд меса 

14. Млекп и прпизвпди пд млека 

15. Риба и прпизвпди пд рибе 

16. Јаја и прпизвпди пд јаја 

17. Житарице, хемијски састав, храоива вреднпст, квалитет, врсте житарица, 

бращнп и прпизвпди пд бращна, хлеб, тестенине, кекс 

18. Впће и прпизвпди пд впћа 

19. Ппврће и прпизвпди пд ппврћа 

 

 



III група питања 

20. Шећер, мед 

21. Какап, какап прпизвпди 

22. Кафа и шај 

23. Зашини 

24. Биљна уља и масти 

25. Алкпхплна пића, пивп, винп, прирпдне ракије, безалкпхплна пића 

26. Дуван и прпизвпди пд дувана 

27. Текстилни прпизвпди 

28. Текстилна влакна 

29. Тканине, кпнфекција 

30. Метална рпба 

III РАЗРЕД – ТРГОВЦИ 

Iгрупа питања 

1. Електрп-технишки прпизвпди, квалитет и ппдела према функцији 

2. Елемент електрпинсталација( прпвпдници ) 

3. Електришни извпри светлпсти( сијалице ) 

4. Електрптермишки апарати 

5. Оснпвни делпви електрптермишких апарата( грејаши, изплаципни материјал, 

кућищта, системи за регулацију  темпаратуре ) 

6. Електрптермишки апарати за припрему хране, за загреваое впде, за 

загреваое ваздуха, з аглашаое рубља 

7. Електрпмеханишки апарати( усисисваши за пращину, расхладни уређаји) 

8. Кпмбинпвани електришни апарати( мащине за праое рубља ) 

 



II група питања 

9. Прпизвпди хемијске индустрије( сапуни, детерченти ) 

10. Кпзметишкп-парфимеријскипрпизвпди – сирпвине: мирисне материје, масти, 

уља, впскпви, киселине, смпле, балзами, бпје, пунила, бидактивне материје, 

терапеутске супстанце ) 

11. Врсте, аспртиман парф. кпзметишких прпизвпда, 

12. Кпзметишки преперати за негу кпже 

13. Декпративна кпзметика 

III група питања 

14. Кпжа и прпизвпди пд кпже, технплпгија пререда екпже, пбућа квалитет 

15. Дрвп и прпизвпди пд дрвета, намещтај, стпларија 

16. Гприва( прирпдна, вещташка, тешна, нафта, мптпрни бензин, гаспвита 

гприва ) 

17. Керамика – пспбине,ппдела  

 

III РАЗРЕД - ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР 

I група питања 

1. Ппјам и ппдела рпбе 

2. Квалитет рпбе 

3. Стандарди и пстали прпписи п квалитетеу 

4. Декларација рпбе 

II група питања 

5. Амбалажа – ппјам, функција и важније врсте 

6. Средства за праое и шищћеое ( сапуни, детерченти ) 

7. Парфимеријскп-кпзметишки прпизвпди – сирпвине 



8. Врсте и аспртиман парфимерјскп-кпзметишких прпизвпда 

III група питања 

9. Ппјам и класификација текстилних прпизвпда 

10. Електрптехнишки прпизвпди, квалитет и ппдела према функцији 

11. Папир –врсте ,ппдела ,примена 

 

IV РАЗРЕД - ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР 

1. Хранљива вреднпст живптних намирница 

2. Узрпци квареоа и кпнзервисаое 

3. Месп и прпизвпди пд меса 

4. Млекп и прпизвпди пд млека 

5. Јаја, квалитет и класификација 

6. Житарице и прпизвпди пд житарица 

7. Впће, ппврће и оихпви прпизвпди 

8. Алкпхплна пића 

9. Кпндитпрски прпизвпди 

10. Кпжа и прпизвпди пд кпже 

11. Дрвп и прпизвпди пд дрвета 
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