
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ БИЗНИС 

Структура студијског програма 

Студијски програм носи назив Предузетнички бизнис. Овај програм основних струковних 

студија у складу са Болоњском декларацијом и реалним потребама нашег тржишта рада, 

као свој основни циљ подразумева стицање знања из области економских наука и  

стицање посебних знања из области економије, бизниса, финансија и менаџмента у 

функцији изградње посебних вештина и компетенција, неопходних за успешно 

предузетништво и управљање малим и средњим предузећима.  

Студијски програм је програм основних струковних студија. Овај струковни студијски 

програм образује економисте који ће бити оспособљени за различите послове у оквиру 

предузетничког пословања. Студијски програм као свој крајњи исход подразумева 

стицање релевантних применљивих знања, вештина и способности које ће студентима 

омогућити самосталност у обављању специјализованих послова који карактеришу 

предузетничко пословање, те стога и директну примену стеченог знања на будућем 

радном месту.  

Лице које заврши студијски програм основних струковних студија: Предузетнички 

бизнис, стиче стручни назив: Струковни менаџер. 

 

Право уписа на студије имају сва лица која су завршила средње образовање у 

трогодишњем или четворогодишњем трајању.  

Студијски програм је конципиран у складу са Законом о високом образовању и 

Болоњском декларацијом и траје три године (6 семестара). Завршетком ових студија 

студент остварује 180 ЕСПБ бодова, као и право уписивања одговарајућих струковних 

специјалистичких студија.  

Студијски програм је структуриран тако да на првој години студентима пружи неопходна 

фундаментална знања из економије, менаџмента, правне регулативе, математике у 

функцији анализе економских показатеља, док се на другој, а посебно на трећој години 

студија приступа изучавању предмета који омогућују стицање стручних и стручно 

апликативних знања и вештина попут технка и алата управљања малим и средњим 

предузећима, техника пословне комуникације, техника израде и имплементације бизнис 

плана, управљања финансијама, управљања квалитетом, тржишног пословања, стратешког 

менаџмента технологија и иновација итд. 

Наставни програми ових предмета су фокусирани на пружање конкретних и применљивих 

знања и вештина из свих области које су релевантне за данашње успешно управљање 

предузетничким пословањем.  

 

Студијски програм у свом садржају обухвата све елементе утврђене законом: 

- листу обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним 

садржајем; 

- начин извођења студија и потребно време за извођење појединих врста студија; 

-   бодовну вредност сваког предмета исказану у складу са европским системом преноса 

бодова (ЕСПБ); 



- предуслове за упис појединих предмета или групе предмета; 

- начин избора предмета из других студијских програма; 

- услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области 

студија; 

- друга питања од значаја за извођење студијског програма.  
 

Сврха студијског програма 

Студијски програм обезбеђује стицање знања и вештина које ће студентима омогућити 

разумевање саме природе предузетништва, иновација и њиховог значаја и принципа и 

процеса управљања малим и средњим предузећима. С обзиром да будућност економског 

раста наше земље управо и лежи у развијеном предузетничком сектору, основна сврха 

овог студијског програма јесте обезбеђење стручњака који ће бити у стању да препознају 

пословне шансе, предузимају пословне подухвате и да се носе са изазовима 

предузетничког пословања у данашњем променљивом окружењу. Програм је фокусиран 

ка промовисању предузетничких квалитета значајних за постизање иновативности, 

конкурентности, запослености и раста и развоја у малим и средњим предузећима.  

 

Циљеви студијског програма 

С обзиром да је овај студијски програм базиран на споју теоријских и стручно 

апликативних знања његов основни циљ јесте да студенте припреми и оспособи за 

самостално обављање специјализованих послова што ће им омогућити лакше, брже и 

успешније укључивање у свет предузетничког бизниса. На овом студијском програму се 

образују стручњаци који ће поседовати теоријска и применљива знања и вештине које ће 

им омогућити разумевање процеса управљања малим и средњим предузећима, познавање 

принципа управљања и руковођења малим и средњим предузећима, предузетничког 

понашања, управљања пројектима, пословних комуникација и електронског пословања, 

менаџмента, пословних функција – планирања, истраживања и развоја, финансија, 

доношење предузетничких одлука у условима неизвесности и ризика.  

 

Компетенције дипломираних студената 

– Након завршетка струковног студијског програма студенти стичу следеће опште  

способности: Студенти ће стећи способност анализе, синтезе и предвиђања решења и 

последица у конкретној пословној ситуацији, развоја критичког и самокритичког 

мишљења и приступа; способност размене информација, идеја, проблема и решења у 

процесу комуницирања, способност примене знања и вештина у решавању конкретних 

пословних проблема, способност сарадње са ужим социјалним и међународним 

окружењем, познавање професионалне етике.  
 

– Студент ће, такође, стећи и следеће предметно специфичне компетенције: Студенти ће 

бити у стању да покажу темељно познавање и разумевање дисциплине 

предузетништва, биће у стању да примене конкретне технике и алате у решавању 

конкретних пословних проблема у условим динамичног и неизвесног окружења,  



поседоваће способност повезивања основних знања из различитих области које ће 

моћи да примене у реалним пословним ситуацијама, биће способни да прате и 

примењују новине у струци, владаће применом информационо-комуникационих 

технологија у предузетничком бизнису, као и применом ових технологија у свом раду.  
 

После завршених студија студенти ће бити оспособљени за предузимање иницијативе у 

откривању и креирању нових пословних подухвата, а професионалну каријеру могу 

развијати у различитим областима економије и менаџмента које захтевају иновативност, 

способност преузимања ризика, и тржишну оријентацију.  

 

 

 


