Студијски програм:
Пословна економија и предузетништво (180 ЕСПБ); Финансије банкарство и осигурање (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ
Наставник: Радић Владо
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан V семестар, изабран и одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета: Упознавање студената са основном логиком више варијантног планирања пословних
система (ПС) у условима неизвесности предвиђања пословног окружења (са врстама и процесом израде
више варијантних пословних планова, њиховом применом уз коришћење менаџерских интегралних
информационих система, као и са поступцима, алатима и техникама, које се примењују током израде и
примене планских докумената у ПС у условима неизвесности.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је стекао знања и вештине које су потребне за самосталну израду
основних планских докумената и њихову примену у предузећима.
Садржај предмета
Теоријска настава: Упознавање са основним појмовима, врстама и карактеристикама пословних
планова. Представљање предузећа као пословног система у оквиру фактора окружења. Основни појмови
из теорије система и ситуациони (контингентни) приступ. Перспективе анализе стања и моделовање
пословног система. Доношење одлука током процеса планирања. Анализа пословног модела предузећа.
Методе, технике и алати пословног планирања. Основни елементи стратегије предузећа. Процес и
делови пословног планирања. Садржај и делови пословног плана. Пример агрегатног пословног плана са
сепаратима.
Практична настава: Вежбе, обухватају израду анализа студије случаја агрегатног (вишегодишњег и
годишњег) пословног плана предузећа са припадајућим сепаратима. Припрема колоквијума и испита.
Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Основна литература :
[1]. Милошевић Д., (2012), Пословно планирање у условима неизвесности, Висока школа за пословну
економију и предузетништво, Београд.
[2]. Пауновић Б., Зиповски Д., (2008), Пословни план, Економски факултет у Београду.
Број часова активне наставе

Теоријска настава:2

Практична настава:2

Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, изводе се у амфитеатру са свим студентима, и у целости су пропраћена видео
презентацијама. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се
даље разрађују поједине теме са предавања; (2) као, дискусионе где се спроводе анализе студија случаја
агрегатног (вишегодишњег и годишњег) пословног плана предузећа са припадајућим сепаратима; као и
(3) консултативне где се реализује инструктивна настава са појединачним студентима, излагање и
групна анализа случајева
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 50
Завршни испит
Поена 50
активност у току предавања
20
усмени испит
50
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

21

