Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ
Назив предмета: ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Слободан Д. Словић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Предмет Пословно планирање оспособљава студенте да разумеју природу пословних проблема и значај
пословне анализе за решавање тих проблема. Поред тога, овај предмет оспособљава студенте да развијају
пословни план и тако, систематски и дугорочно приступају управљању пословним процесима у предузећу
и његовом окружењу.
Исход предмета
По завршеном курсу из Пословног планирања студенти ће бити способни да разумеју природу пословних
проблема, да практично примене одговарајуће методе и технике пословне анализе и, на основу тих
анализа, припреме интегрални пословни план активности.
Садржај предмета
Појам, карактеристике и значај пословног плана. Форма и садржина пословног плана. Битне компоненете
пословног плана. Формално незаобилазни делови пословног плана. Оперативни план. Маркетинг план.
Финансијски план.
Литература
Тихомир Радовановић, Верица Јовановић "Планирање бизниса", Научно друштво за право и економију,
Београд 2014.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
4
2
/
/
Методе извођења наставе
Предавања, презентације уз коришћење мултимедијалних алата и интернет ресурса, групно и
индивидуално
решавање задатака, анализе примера из пословне праксе (студије случајева), дискусије, индивидуалне и
групне презентације студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
прeзентација пројекта
20
усмени испт
30
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за
више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета
представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем
(Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

