
Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Предузетнички менаџмент 
Наставник: Цариша Х. Бешић  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6  
Услов: нема 
Циљ предмета 
Основни циљ предмета Предузетнички менаџмент јесте боље разумевање улоге и значаја предузетничког 
менаџмента кроз изучавање више круцијалних области: од развоја и идентификовања врста предузетника, 
преко спознаје односа између предузетништва и менаџмента, до менаџмента у предузетништву. 
Исход предмета  
Изучавањем овог наставног предмета студенти стичу знања о природи и значају предузетничког менаџмента, 
као и о кључним изазовима и проблемима са којима се суочавају предузетници у сложеним условима 
егзистирања њихових организација. Студенти ће стећи знања како да: 1) спознају важност предузетништва у 
привредном и регионалном развоју; 2) препознају особине предузетника, предности и недостатке 
предузетничког начина живота; 3) провере пословну идеју, користећи менаџерске алате за тестирање пословне 
прилике; 4) израде пословни план и прикупе информације за стицање потребних средстава; 5) компарирају 
предности и недостатке посебних облика предузетништва; 6) примењују комуникацијске вештине; 7) 
размењују и презентирају усвојена знања из области предузетничког менаџмента са колегама у научној и 
стручној јавности у области економије, предузетништва, менаџмента и организације; 8) самостално и тимски 
истражују проблеме. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Врсте и развој предузетника („велико“ и „мало“ предузетништво, фактори који подстичу предузетништво, 
организационо окружење за спољашње и унутрашње предузетништво, проблеми предузетника у управљању 
малим предузећем, седам правила успешног предузетника, предузетнички менаџмент, предузетништво и 
иновације, припреме за развој предузетништва, развој предузетништва, сврсисходне иновације, особине 
предузетника, креативни предузетник, способност предузеника за комуницирање, предузетник и преузимање 
ризика, истрајност и упорност предузетника, вештине предузетника, стваралачко решавање проблема, 
предузетник као лидер); Предузетништво и менаџмент (процес предузетништва, предузетничке стратегије, 
предузетнички избор идеја, пословни план, кораци у анализи пословних идеја, обезбеђивање ресурса, избор 
одговарајућег седишта фирме, управљање малим пословањем, предузетнички кластери); Менаџмент у 
предузетништву (улога менаџера; комуникација; састанци, врсте и карактеристике; планирање, реализација и 
вођење састанка; учествовање у дискусијама на састанку; консултовање; делегирање; контролисање; 
координисање, стимулисање и интервенисање, кореспонденција; пословни бонтон); Закључна разматрања и 
дискусија. 
Практична настава  
Вежбе су конципиране тако да прате предавања. Анализа студија случајева. Интервју са предузетником. 
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Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Презентација наставне теме у Power Pointu, студентски случај или задатак (током вежби) повезано са 
предаваном темом.Обнављање предвиђене теме од одређене групе студената, анализа и дискусија. Посета 
успешним пословним субјектима који третирају проблематику МСП-а. Предавање по позиву успешних 
власника МСП-а који ће студенте упознати са актуелним дешавањима и изазовима. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 
Активност у току вежби 10 Усмени испит  
Колоквијум-и 30   
Семинар-и 20   

 


