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Предмет је конципиран са циљем да обезбеди разумевање основних појмова економије, као и
стицање основних предузетничких знања и вештина - неопходних за иницирање
предузетничког духа и стварање основе за life-long едукацију у области предузетништва.

Исход предмета
• Знање и разумевање: Базиних појмова макро и микро економије, концепта и значаја
економског и социјалног предузетништва, разлике између менаџера предузетника и
конвенционалног менаџера, основних фаза развоја предузетничког подухвата – од идеје до
реализације.
• Унапређене перосоналних вештина и особина: Базне предузетничке вештине - са посебним
нагласком на елементе иницијативности, креативности, иновативности, способност грубе
анализе и процене идеја, способост тимског рада, комуникацијске вештине.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у економију. Основни принципи тржишне привреде. Тражња понуда и цене. Производња и
трошкови. Економски раст. Продуктивност. Радна снага и тржиште рада. Монетарни систем. Шта је
предузетништво. Ко је предузетник. Избор победничке предузетничке прилике. Припремање
победничког бизнис плана – елементи бизнис плана, препоруке за писање и презентирање бизнис
плана. Како финасирати предузетнички подухват – извори капитала и принципи избора.
Практична настава:
Вежбе су аудиторног типа и подразумевају израду и одбрану два тимска пројекта: Тимски пројекат 1
(писана студија случаја) и Тимски пројекат 2 (развој и презентирање бизнис идеје)
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Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе: Други облици наставе: 0
2
2

Студијски
истраживачки рад:
0

Остали
часови: 1

Методе извођења наставе
Настава се састоји од предавања и вежби. Предвиђен је некласичан начин извођења наставе који
обезбеђује измештање студената из позиције пасивних конзумената сервираних информација у улогу
активних учесника у стицању и креативном коришћењују знања. То укључује: предавања уз
коришћење мултимедијалних алата, госте предаваче из редова успешних предузетника (посебно
бивших студената нашег факултета), групне активности студената, коришћење интернет ресурса и
Обављање свих студентских обавеза у току вежби уз консултације Наставника и сарадника
Оцена знања (максимални број поена 100)
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