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Циљ предмета 
Предмет је конципиран са циљем да обезбеди студентима стицање специфичних знањаи вештина  
неопходних за јасно разумевање природе и реализације фундаменталног предузетничког процеса 
иманентног сваком успешном предузетничком подухвату, који започиње препознавањем прилике, а 
кроз низ корака резултира експлоатацијом прилике и убирањем плодова подухвата. 
Исход предмета  
- Знање и разумевање: Концепта предузетништва као процеса, mодела, елемената и активности 

предузетничког процеса, свих фаза развоја успешне бизнис идеје са посебним фокусом на 
креативност и технолошке иновације и израду бизнис плана. 

- Унапређене перосоналних вештина и особина: Оригиналност у развоју и примени предузетничких 
идеја, способност анализе и критичка процена идеја, способност интегрисања знања и комплексног 
приступа,  доношења одлука на бази некомплетних података, комуникацијске вештине, капацитета 
за самостално учење, капацитет за примену знања у пракси, способност адаптирања на нове 
ситуације и способност рада у тиму. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Концепт предузетништва заснован на процесу. Предузетнички процес – карактеристике, модели, 
елементи, активности. Предузетничке перформансе. Препознавање предузетничке прилике и 
генерисање идеја. Физибилити анализа. Анализа конкуренције. Развој ефективног модела. Креирање 
предузетничког тима. Разматрање финансијске снаге и одрживости подухвата. Припремање етичких и 
легалних основа.  Израда бизнис плана. Раст предузетничког подухвата. Франшизинг. Стратегије 
изласка. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе су аудиторног типа и подразумевају припрему, израду и одбрану Тимског пројекта  (израда 
бизнис плана за изабрани предузетнички пројекат). У оквиру студијског истраживачког рада студенти 
ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета. 
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Број часова  активне наставе 
Предавања: 2 Вежбе: 

1.6 
Други облици наставе: 0.4 Студијски 

истраживачки рад: 0 

Остали часови 
1 

Методе извођења наставе 
Настава се састоји од предавања и вежби. Предвиђен је некласичан начин извођења са активним учешћем 
студената у стицању и креативном коришћењују знања. То укључује: предавања уз коришћење мултимедијалних 
алата, госте предаваче из редова успешних предузетника (посебно бивших студената нашег факултета), студије 
случајева, тимске активности студената,  коришћење интернет ресурса, обављање свих студентских обавеза у 
току вежби уз консултације наставника и сарадника. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
Пројекат  30   
колоквијум-и 30   



 


