
14. Предузетништво 
 
Студијски програм : Инжењерски менаџмент, Металуршко инжењерство, Технолошко инжењерство 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: ПРЕДУЗЕТНИШТВО    
Наставник: Јовановић М, Иван 
Статус предмета: Oбавезaн 
Број ЕСПБ: 9 
Услов: Знања из области технолошких основа за дефинисање подручја за предузетнички подухват. 
Циљ предмета: Упознавање са процесом развоја предузетничких идеја. Савладавање основних правила, 
метода, алата и техника за израду бизнис планова и покретање сопственог бизниса. 
Исход предмета: Стицање знања о методама, алатима и техникама за покретање и вођење сопственог 
бизниса. Оспособљавање за сопствено креирање плана реализације пословног подухвата (израда бизнис 
плана). 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Школе и теорије предузетништва. Дефинисање и класификација предузетништва. Законски оквир 
предузетништва. Фактори утицаја на предузетништво. Дефинисање предузетника. Предузетник некад и 
сад. Особине, карактери-стике, способности и вештине предузетника. Митови о предузетницима. 
Креативност. Иновативност. Извори иновативности. Савршрн предузетник. Дефинисање тима и тимског 
рада. Разлике између групе и тима. Фазе развоја тима. Избор чланова тима. Улоге у тиму. Величина и 
карактеристике тима. Конформизам. Конфликтни процес и управљање конфликтом. Извори 
финансиранја: сопствени капитал, позајмљени капитал. Класификација предузећа према расту. Животни 
циклус малог предузећа. Главни узроци успеха и неуспеха предузећа. Избор пословне идеје. 
Критеријуми за оцену бизниса. Појам, значај и дефинисање бизнис плана. Намена бизнис плана. Значај 
бизнис плана. Садржај бизнис плана. Реализација бизнис плана. Конципирање бизнис плана.  
 
Практична настава: 
Израда бизнис плана за изабрани предузетнички подухват. Јавна одбрана бизнис плана. 
 
Литература 
Препоручена: 

1. И. Јовановић, Предузетништво са примерима за самосталну израду бизнис плана, ауторизована 
предавања, Бор, 2012. 

2. З. Сајферт, Предузетништво, Технички факултет, Зрењанин, 2004, 
Помоћна:  

1. R.D.Hisrich, M.P.Peters, D.A.Shepherd, Entrepreneurship, MATE d.o.o., Zagreb, 2011. 
2. N.R.Sturgeon, Small business big profit, Pearson Practic Hall, London, 2006. 

 
Број часова  активне наставе: 6 Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
3 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе: Теоријска настава фронталног типа уз практичне примене у оквиру групног, 
индивидуалног и комбинованог метода наставе. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит 50 
колоквијум-и 20  ..........  
семинар-и 20   
Начини провере знања могу бити различити, у табели су наведене само неке опције: (писмени испити, 
усмени испит, тест испит, презентација пројекта, семинари, итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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