
Студијски програм:Мастеракадемскестудије – Пословна економија и предузетништво 

Назив предмета:  Предузетнички менаџмент 

Наставник/наставници: Кастратовић С. Едита, Никитовић З. Зорана 

Статус предмета: oбавезан, прва година, први семестар 

Број ЕСПБ: 8 

Услов:нема 

Циљ предмета Циљ предмета јесте стицање напредних научних сазнања о економским, друштвеним и политичким 
претпоставкама за развој предузетничког менаџмента и предузетничке инфраструктуре; основним функцијама предузетничког 
менаџмента, менаџменту предузетничког пословања са становишта покретања, унапређивања пословања и развоја бизниса; 
предузетничком и манаџерском одлучивању као атрибуту главних полуга предузетничког менаџмента и незаобилазне претпоставке 
успеха у бизнису; пројектовању развојних бизнис програма, кључним инструментима имплементације предузетничког подухвата. 

Исход предмета Исход предмета јесу усвојена теоријска знања и оспособљеност студента да применом научних метода врши 
истраживања у оквиру одабраних тема у области предузетничког менаџмента (државни и правни систем, образовна политика, 
економска и финансијска политика, предузетничка инфраструктура, знање и иновације, пословне инормације и др.); 
оспособљеност да анализира релевантне функције предузетничког менаџмента, да их критички и аналитички упоређује и примени 
у непосредном раду; спремност суочавања са изазовима промењивог тржишног и пословног окружења. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава: Увод у предмет; Теоријска и научна заснованост предузетничког менаџмента; Економске, друштвене и 
политичке претпоставке (државни и правни систем, образовна политика, наука, технологија, економска и финансијска политика, 
предузетничка инфраструктура, програми улагања); Основне функције предузетничког менаџмента (менаџмент и предузетништво, 
знање и иновације, организација, људски ресурси, правни аспекти, маркетинг, дизајн, квалитет, трговина, франшизинг, финансије, 
рачуноводство, порески систем, информациона технологија); Менаџмент предузетничког пословања (покретање, унапређивање 
пословања,  развој бизниса); Предузетничко и менаџерско одлучивање у бизнису, пословне информације;Развојни бизнис 
програми и имплементација предузетничког подухвата; Трендови у савременом развоју предузетничког менаџмента. 
Практична настава:  
Ближе појашњавање тема које се обрађују на предавањима. Практични рад-анализа одабраних студија случаја, рад на анализи, 
оцени и припреми реалних програма и развојних  бизнис пројеката; истраживања у оквиру одабраних тема предузетничког 
менаџмента. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 
Предавања су аудиторна, и изводесе у амфитеатру са свим студентима, подржана су презентацијама и аудио визуелним 
материјалом; Вежбе  се изводе по групама студената у учионицама и то:  као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са 
предавања; као  практични рад,  кроз анализу, оценu  и припремu реалних програма и развојних  бизнис пројеката, истраживања у 
оквиру одабраних тема; као показне,  за представљање одабраних студија случајева идр.; као дискусионе, за дискусију одабраних 
тема из пређеног градива.  

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања  10 Писмени испит 30 

Практична настава 10 Усмени испит 20 

Колоквијум 1  15   

Колоквијум 2 15 Укупно поена 100 
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