
Студијски програм : Струковни васпитач деце у јаслицама 

Назив предмета: Предузетништво  

Наставник: др Милица Ничић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5  

Услов: уписан семестар 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са рапидним јачањем значаја предузетништва за националне 

економије као и интересовања академске јавности за овај феномен. Такође, упознавање студената о улози 

предузетника да одгoвори на промене које карактеришу савремену светску економију, а које генеришу 

шансе, опасности и проблеме. Сагласно томе, како ће предузетник искористити шансе које му генерише 

окружење или унутрашња снага да би одговорио на те промене, а при чему мора контролисати и реаговати 

на неизвесност.  

 Исход предмета 

По завршетку курса, студенти ће имати основна знања из области предузетништва, очекујући при томе да 

ће и они сами у будућности постати успешни предузетници.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Задаци предузетника. Карактеристике предузетника. 2. Аспекти предузетништва као академске 

дисциплине. Поље предузетништва. Процес предузетништва. 3. Класификација предузетника и 

предузетничких подухвата. 4. Серијско и портфолио предузетништво. 5. Претпоставке 

предузетништва. Митови о предузетништву. Теоријски приступи предузетништву. 6. Предузетничке 

стратегије. 7. Повезивање креативности, предузетништва и иновација. 8. Предности и недостаци 

покретања новог пословног подухвата. 9. Информациона основа за бизнис план.10. Израда бизнис плана.  

11. Коришћење и имплементација бизнис плана. 12. Природа и дефинисање корпоративног 

предузетништва -  Потреба за корпоративним предузетништвом. 13. Препреке корпоративном 

предузетништву. Реинжењеринг корпоративног мишљења. 14. Benchmarking у функцији генерисања 

корпоративног предузетништва. 15. Концептуализација стратегије корпоративног предузетништва.  

Практична настава  

На вежбама на примеру конкретног предузећа из праксе студенти практично мере, исказују и анализирају 

кључне показатеље који детерминишу постојање или непостојање могућности опстанка, раста и развоја 

предузетника (предузећа). Такође, акценат је и на извештавању о имовинској и финансијској ситуацији 

предузетника – утемељеност на билансу стања и на билансу успеха. Поред наведеног студенти ће 

анализирати и биланс новчаних токова (cash flow) што ће им омогућити да утврде колики је био прилив 

односно одлив новчаних средстава – ликвидности код предузећа које је предмет обраде.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

За сваку наставну јединицу припремљена су адекватна предавања са графичким приказима помоћу 

пројектора. На тај начин студент може да прати и активно учествује у предавању, гдe може да генерише 

помисао на предузетнички подухват, предузетника и предузетништво.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 

колоквијум-и 40   

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


