
Примери за подстицај – различите теме и садржаји 
 
Мотиви држања новца – зашта се исплати штедети (образовање, инвестиције у 
крупне животне ствари, нпр. стан, итд, за будућу генерацију). Зашто новац 
губи на вредности ако се не инвестира (повезати са појмом инфлације итд.)? 
Задатак да ђаци пронађу алтернативе за инвестирање и да их рангирају са 
аспекта могућности да зараде и ризика (банка, куповина хартија од 
вредности, куповина некретнине, покретање свог посла, итд…). 
 
 
Појмови иновативности, предузимљивости и предузетништво; - иноватори који 
су направили велике компаније Илон Маск (Тесла), Стив Џобс (Епл), Бил 
Гејтс (Мајкрософт), Џек Ма (Алибаба). Које су им особине, како су 
развијали компанију, радикалне иновације итд. 
 
 
Тржиште рада – да пронађу податке о броју незапослених у Србији, како се 
она креће по гранама, које су просечне плате по општинама, да погледају на 
инфостуду којих огласа има највише, шта се тражи у огласима, да погледају 
број запослених у јавном и приватном сектору. 
 
 
Финансијска тржишта – испитати која су највећа финансијска тржишта (Њу 
Јорк, Лондон, Токијо, Хонг Конг..). Које су предности да будеш као 
компанија на овим тржиштима? Зашто су највећа финансијска тржишта баш у 
овим земљама (високо развијена тржишта где има вишак капитала…). 
 
 
Електронско предузетништво – нађи примере домаћих компанија које су се 
определиле да свој раст базирају на дигиталним услугама (видео игре..). 
Који су мотиви да излазе на светска тржишта, који су им проблеми са којима 
су суочавају на иностраном тржишту, зашто домаће тржиште није довољно за 
ове компаније….? Нађи још неке пример за земље које су мање развијене 
(Нпр. Индија). Зашто је све више ових компанија у мање развијеним земљама. 
 
 
Етика бизниса – пронађи примере етичног и друштвено одговорног понашања 
компанија у Србији? Да ли етичне компаније могу да имају неку корист од 
тога? Које су последице неетичког понашања? Да ли је неетично понашање 
чешће у развијеним или мање развијеним земљама? Погледај примере за 
неетично понашање код великих мултинационалних компанија нпр. Сименс 
добијање купаца корупцијом, Фолксваген варање на стандардима загађења 
ваздуха, … 
 
 
Тржиште мобилне телефоније или цемента у Србији – описати шта је то олигопол. Kоји су потенцијални 
ризици и опасности од олигопола? Зашто на овом тржишту није толико лоше да постоје олигополи? 
(велики су фиксни трошкови, па то може да се надокнади само са великим тржишним учешћем). Шта 
држава може да уради да не дође до злоупотребе олигопола на овим тржиштима? 
  
 


