
ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

7. разред 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 
Циљ учења слободне наставне активности Предузетништво је да 

допринесе развоју иновативности и предузимљивости код ученика, 
способности да се идеје претворе у акцију, способности за тимски рад и 

коришћење разноврсних извора знања ради бољег разумевања 
друштвених процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у савременом 

друштву. 

Разред: Седми 

Годишњи фонд часова: 36 

ОПШТЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

По завршетку програма 
ученик ће бити у стању 

да 

ТЕМЕ и кључни појмови 
садржаја 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Одговоран однос 

према здрављу 

Одговоран однос 

према околини 

Естетичка 

компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 
предузетништву 

 
Комуникација 

Рад са подацима и 
информацијама 

Дигитална 
компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 
 

– наведе основна права 
потрошача и начине 

њихове заштите; 

– на декларацији пронађе 

најважније информације о 
производу и одреди однос 

цене и квалитета; 

– посматра занимања из 
перспективе некад и сад и 

предвиди могућности 
њиховог развоја у 

будућности; 

– повезује одређена 
занимања и врсту и нивое 

образовања; 

– препозна проблеме у 
свом непосредном 

окружењу и дискутује о 
могућностима њиховог 

решавања; 

– се укључи у иницијативе 

које се покрећу у школи; 

ЗАШТИТА ПРАВА 
ПОТРОШАЧА 

Однос цене и квалитета 

производа/услуге. 

Декларација производа. 

Уговорна обавеза за 

услугу. 

Остваривање права 

потрошача. 

 

СВЕТ РАДА 

Свет занимања некад, сад 

и у будућности. 

Професионална 

оријентација. 

Професионални развој. 

Форма и функција CV и 

мотивационог писма. 



– разликује особине 

лидера и менаџера; 

– одговорно преузима 
задужења у тиму, сарађује 

са другим члановима тима 
и учествује у доношењу 

одлука; 

– планира, распоређује и 
управља ресурсима 

(знања и вештине, време, 

новац, технологије); 

– учествује у 

осмишљавању пословне 

идеје; 

– информише се о 

постојању сличних 

производа на тржишту; 

– комуницира са 
окружењем о креативним 

идејама свога тима; 

– примењује правила 

пословне комуникације; 

– поштује етичке 

принципе у пословању; 

– израчуна трошкове 
израде производа према 

датим инструкцијама; 

– прикупи информације о 
ценама сличних производа 

на тржишту и на основу 

њих одреди цену свог 

производа; 

– учествује у промоцији и 

продаји производа; 

– презентује рад свог 

тима. 

Концепт целоживотног 

учења. 

 

ПОКРЕНИ СЕБЕ И ДРУГЕ 

Покретање иницијативе. 

Менаџмент и лидерство. 

 

УЧЕНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА 

Појам предузећа 

(привредног субјекта). 

Производ и/или услуга. 

Појам тржишта. 

Људски и материјални 

ресурси. 

Пословна комуникација. 

Основни етички принципи 

у пословању. 

Процес производње и 

процес пружања услуга. 

Цена производа или 

услуге. 

Облици промовисања 

производа. 

Продаја производа или 

услуге. 

 

 

 


