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I.  OPĆI  PODATCI O NASTAVNOM PROGRAMU – 

MODERNIZIRANI PROGRAM VJEŽBENIČKA TVRTKA 
 

 
 
OBRAZOVNO PODRUČJE 
Ekonomija 
 
NAZIV ZANIMANJA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI ZANIMANJA 
Ekonomist 
 
TRAJANJE OBRAZOVANJA-POHAĐANJA NASTAVNOG PROGRAMA 
Dvije godine 
 
 
CILJ NASTAVNOG PROGRAMA: 
  
Osposobiti učenike/ce za samostalno svladavanje svih radnih zadataka i procesa u 
poslovnoj organizaciji te razviti vještine timskog rada, prezentiranja, odgovornog 
odlučivanja, međusobnog uvažavanja i rješavanja nesuglasica mirnim putom kroz 
simuliranje osnivanja, vođenja i poslovanja poslovne organizacije kako bi kroz 
obavljanje svih radnih zadataka mogli bolje razumjeti sustav tržišnog gospodarstva i 
razviti osobnu kreativnost važnu za poticanje poduzetničkog duha i interes za 
samostalno vođenje i obavljanje posla u stvarnom poslovnom svijetu. 
 
 
STANDARD ZANIMANJA 
 

1. Naziv zanimanja: Ekonomist 
2. Razina složenosti: IV 
3. Opće kompetencije ( Agencija za odgoj i obrazovanje) 

 
4. Stručne kompetencije:  

a) razlikuje značenje pojmova i procesa iz različitih područja ekonomije 
(gospodarstvo, poduzetništvo, gospodarsko pravo, knjigovodstvo s 
bilanciranjem, poduzetništvo, marketing, statistika, dioničarsko 
gospodarstvo, novčarstvo) 

b) raspolaže teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje 
posla u području poslova nabave, prodaje, marketinga, poslovne 
administracije, knjigovodstva i financija 

c) zna poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave platnog 
prometa te sve ostale dokumente koji prate poslove nabave, prodaje, 
prijava/odjava zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, 
putni nalog i sl.  

d) posjeduje vještine potrebne za samostalno korištenje informacijske i 
komunikacijske tehnologije te rad na računalu 
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e) posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za 
pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad i koristi ih u 
obavljanju postavljenih radnih zadataka 

f) zna se koristiti internetom, slati e-mail i faks, pretraživati internetske 
stranice 

g) zna strukturu poslovne komunikacije  i zna poslovno komunicirati uz 
primjereni bonton  

h) posjeduje znanje o svakodnevnom uredskom poslovanju 
i) odgovara za svoj rad, timski surađuje i orijentiran je na cjeloživotno 

učenje 
  
 
Opis standarda 
Glavna svrha Ključni poslovi Kompetencije 
 
 
 
Samostalno obavljanje svih 
radnih zadataka i procesa u 
poslovnoj organizaciji 
(tajničkih, uredskih, 
knjigovodstvenih, 
kupoprodajnih, marketinških 
poslova u trgovačkim 
društvima)  
 
 
 

Poslovi odjela administracije 
Poslovni odjela nabave 
Poslovi odjela prodaje i 
marketinga 
Poslovi odjela financija i 
računovodstva 
Unos podataka i obrada  
informacija 
Rukovanje uredskim 
strojevima i računalom 
Telefoniranje, fotokopiranje, 
kopiranje, slanje fax-a i e-mail 
poruka, pretraživanje 
internetskih stranica 
 
 

- razumije osnovne 
zakonitosti funkcioniranja 
gospodarstva  
- zna organizacijsku  
strukturu poslovne 
organizacije i odnose među 
odjelima 
- zna samostalno koristiti 
računalo i informacijsku 
tehnologiju 
- zna poslovno komunicirati i 
primjenjivati poslovni bonton 
- zna osnove uredskog 
poslovanja i kolanje poslovne 
dokumentacije unutar odjela i 
među poslovnim 
organizacijama 
- sposoban je samostalno 
odlučivati, izvršiti zadatke i 
samostalno rješavati problem  
- sposoban je izabrati i sam 
interpretirati potrebne 
informacije (upute o radu, 
podatke vezane za pojedine 
radne zadatke) 
- zna kreirati i  popuniti 
tipizirane obrasce 
- sposoban je koristiti se 
stranim jezikom u izvršavanju 
radnih zadataka  
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Metodičke i organizacijske napomene: 
 
Nastavni proces organizira se prema izvedbenom planu  i programu škole, koji je 
sastavni dio godišnjeg plana i programa rada škole, a kojim se mora odrediti mjesto, 
vrijeme, način i nositelji ostvarivanja nastavnog plana i programa i ostalih odgojno-
obrazovnih aktivnosti. 
Program Vježbenička tvrtka provodi se u učionici koja je opremljena kao ured: 
simulira se poslovanje poslovne organizacije raspodjelom radnih mjesta po odjelima: 
Administracija, Nabava,  Prodaja i marketing, Proizvodnja (prema odabiru djelatnosti) 
i Financije i računovodstvo. 
Tijekom pohađanja programa učenici trećih i četvrtih razreda moraju raditi u grupi od 
15-16 učenika (razredi se dijele u dvije grupe) kako bi simuliranje poslovanja bilo 
lakše, praktičnije i bliže stvarnosti uz usmjeravanje nastavnika/voditelja vježbeničke 
tvrtke. Radi se u bloku, spojena dva školska sata. 
Sadržaji programa Vježbenička tvrtka povezuju sve nastavne sadržaje, s naglaskom 
na strukovne (gospodarstvo, poduzetništvo, knjigovodstvo s bilanciranjem, poslovne 
komunikacije, marketing, gospodarsko pravo, dioničarsko gospodarstvo, statistika, 
novčarstvo) u logički osmišljenu cjelinu pa učenici kreativnim vodstvom uvježbavaju 
radne operacije i simuliraju poslovne situacije.  
Provedba programa vježbeničke tvrtke je timski rad nastavnika svih strukovnih 
sadržaja uz uključivanje stranog jezika i informatike koji su u funkciji struke. 
 
Istraživačkim radom, demonstriranjem i igranjem uloga učenici prenose teoretska 
znanja u praktične vještine uz savjetodavnu pomoć predstavnika partnerske tvrtke. 
Odabirom djelatnosti vježbenička tvrtka bira djelatnost partnerske tvrtke, njezine 
proizvode/usluge i osniva se kao trgovačko društvo. Na taj se način osigurava 
stvarnija veza svijeta gospodarstva i škole, što je nužno da bi se mogle učenicima 
približiti konkretne poslovne situacije, koje su vrlo često neizvjesne i iznenadne.  
Učenici će se učiti slušati, promatrati, misliti, razmišljati, razgovarati, postavljati 
pitanja na pravi način i odgovarati na postavljena pitanja, razvijat će kreativnost, 
samomotivaciju, spremnost snalaženja u neobičnim i neočekivanim situacijama, 
spoznati što znači poslovno riskirati i preuzimati odgovornost za svoje odluke. 
 
Nastavnik/voditelj vježbeničke tvrtke bi postepeno prenosio odgovornost i radne 
zadatke na učenike-zaposlenike vježbeničke tvrtke koji bi tijekom rada postajali 
samostalniji, sigurniji i vještiji u izvođenju pojedinih radnih zadataka uz uporabu 
opreme i potrebne dokumentacije (uz poštivanje svih postojećih pravila i propisa o 
osnivanju i vođenju poslovne organizacije).  
Nastavnici pojedinih strukovnih sadržaja (vezanih za radne zadatke pojedinih odjela) 
bi se uključivali u rad vježbeničke tvrtke kao suradnici, a nastavnik/voditelj 
vježbeničke tvrtke bi koordinirao njihov rad.  
 
Međusobno poslovanje vježbeničkih tvrtki obavlja se Internetom, a pružanje svih 
potrebnih informacija o vježbeničkoj tvrtki kao poslovnom subjektu daje se putem 
internetske stranice te tvrtke.  
 
Sve usluge koje su nužne da bi vježbeničke tvrtke poslovale kao prave poslovne 
organizacije, a to su: trgovački sud, državna statistika, porezna uprava, poslovna 
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banka, fond mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i vezu s Europenom (za 
međunarodno poslovanje) pružat će Središnji ured vježbeničkih tvrtki. 
 

III.  OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I 
UMIJEĆA 

 
Nastavni predmet Obvezni način provjere 
Vježbenička tvrtka praktično, vođenje dnevnika rada 
 
Osnovni elementi ocjenjivanja, praćenja i vrednovanja učenikovih postignuća u radu 
u vježbeničkoj tvrtki su: kvaliteta obavljena posla, primjena usvojenih znanja, 
dnevnik rada učenika.  
Tijekom rada učenika-zaposlenika u vježbeničkoj tvrtki nastavnik/voditelj prati, 
ocjenjuje i vrednuje njegova postignuća kroz elemente: kvaliteta obavljena posla i 
primjena usvojenih znanja (kao osnovni), a vođenjem dnevnika rada učenik ima 
zadatak da kroz domaću zadaću opiše poslove tijekom jednog radnog dana. Na taj 
način nastavnik/voditelj provjerava koliko je učenik stvarno sudjelovao u radu svog 
odjela. 
 
 

IV.   POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA1 
 
Nastavni predmet Nastavnik Izobrazba 
Vježbenička tvtka                profesor dipl. oec. PPO/stručni ispit 
 
Poželjno je da nastavnik/voditelj vježbeničke tvrtke bude nastavnik Poduzetništva ili 
Knjigovodstva s bilanciranjem. Potrebno je posjedovati informatičko-komunikacijska 
znanja i vještine te se stalno stručno usavršavati i pratiti gospodarska kretanja i 
zakonske norme, kontaktirati s predstavnicima partnerske tvrtke i prilagođavati novim 
potrebama u nastavi vježbeničke tvrtke koje postavlja stvarni poslovni svijet. 
 
 

V.  IZVOĐENJE PROGRAMA 
 

RAD S UČENICIMA U SKUPINAMA 
 
Nastavni predmet Nastavnik  Razred Minimalan 

broj sati 
vježbi 

Najveći broj 
učenika u 
skupini 

Vježbenička tvrtka  
 

profesor 3. 60 15-16 

Vježbenička tvrtka profesor      4.    
         

          54 15-16 
               

                                                 
1 Temeljni propis je Pravilnik o  stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju 
nastavnika u srednjem školstvu 
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Obveze učenika: 
Učenici trebaju redovito pohađati program vježbeničke tvrtke da bi se ostvario 
kontinuitet njihovog stjecanja i razvijanja praktičnih vještina, ali i kontinuitet rada 
vježbeničke tvrtke kao poslovne organizacije. Učenici će na taj način spoznati koliki 
je značaj svakog zaposlenika u nekoj poslovnoj organizaciji i da su svi međusobno 
povezani i ovisni. 
Važno je savjesno koristiti  i čuvati opremu i dokumentaciju simuliranog 
ureda/vježbeničke tvrtke. 
 
 

MINIMALNI MATERIJALNI UVJETI 
ZA IZVOĐENJE PROGRAMA 

 
Prostor Oprema Nastavni predmet 

Specijalizirana 
učionica/kabinet – 
simulirani ured vježbeničke 
tvrtke 

Dovoljno velika učionica 
da ima  radna mjesta sa 
stolom (npr. tipizirane 
radne površine 72 cm, 
minimalna širina površina 
za pisanje od 80 cm, 
udaljenost između dva 
radna mjesta oko 85 cm) i 
stolcima 
Pet-šest kompjutora (po 
jedan za svaki odjel i 1 
glavni za nastavnika, 
međusobno umreženih, s 
odgovarajućim softverom 
– programski paket MS 
Office i knjigovodstveni 
program) 
Jedan-dva printera, 
fotokopirni stroj, skener, 
telefon s faksom, 
internetski priključak, e-
adresa, pano ploča, ormar 
za dokumentaciju, uredski 
pribor (papir za 
ispisivanje i kopiranje, 
mape, registratori, bušilica 
papira, spajalice, ljepilo, 
škare i sl.). 

Vježbenička tvrtka 

 
Raspored namještaja je u grupama (složiti da je svaka grupa jedan odjel), a bilo bi 
dobro (po mogućnosti) imati prostor za sastanke voditelja odjela  ili veći stol za 
sastanke u simuliranom uredu. U nastavku je mogući izgled simuliranog ureda 
vježbeničke tvrtke. 
Škola mora imati mogućnost mjesečnog financiranja troškova uredskog poslovanja 
(troškovi  uredskog pribora, za ispisivanje, fotokopiranje i sl.).  
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VI.  OKVIRNI NASTAVNI PROGRAM 
 
Nastavni predmet: VJEŽBENIČKA TVRTKA 
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 
 
Razred 1. 2. 3. 4. Ukupno 
Broj sati - - 2 (70) 2 (64) 134 
 
 
ZADACI:  

 Potaknuti na povezivanje teoretskih nastavnih sadržaja primjenjujući stečeno 
znanje na praktičnim radnim zadacima kojima će učenici-zaposlenici 
vježbeničke tvrtke razviti vještine važne za zanimanje ekonomist: osnivanje 
poslovne organizacije, pisanje životopisa i razgovora za radno mjesto, prijava 
zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, izrada internetske 
stranice, knjigovodstveni i računovodstveni poslovi, poslovi odjela nabave, 
prodaje i marketinga, poslovno komuniciranje i bonton, priprema i vođenje 
poslovnih sastanaka, politika proizvoda/usluge (razvijanje inovacija), 
odgovorno odlučivanje, planiranje, organiziranje i vođenje  poslovanja 
poslovne organizacije i ostale kojima će se sretati u praktičnom životu, na 
radnom mjestu prema zahtjevima poslodavca. 

 Potaknuti međusobnu suradnju i razvijanje poslovnih i prijateljskih kontakata 
učenika-zaposlenika vježbeničke tvrtke koji mogu u budućnosti pridonijeti 
razvoju stvarnih poslovnih kontakata i poslovne suradnje te razviti uspješno 
poslovanje u zemlji i inozemstvu.   

 Razviti sposobnosti timskog rada, izražavanja vlastitog mišljenja, kreativnosti, 
samostalnosti, poduzetničkog duha, motivacije, prezentacije, vlastite osobnosti 
i odgovornosti, suradničkog rada i življenja te boljeg razumijevanja poslovnih 
situacija u stvarnom poslovnom svijetu (odnos zaposlenika i nadređenih ili 
zaposlenika međusobno) te profesionalizam u radu. 

 Potaknuti kod učenika/ca potrebu za  samopotvrđivanjem, samopoštovanjem, 
poštivanjem moralnih vrijednosti, međusobnom tolerancijom i suradnjom, 
poštivanjem različitosti, samomotivacijom i cjeloživotnim učenjem. 

 
 
SADRŽAJ:  
 
Nastavni sadržaji nisu podijeljeni po godinama učenja jer životni ciklus svake 
poslovne organizacije započinje poslovnom idejom, osnivanjem poslovne 
organizacije, zapošljavanjem djelatnika i raspoređivanjem na pojedina radna 
mjesta te obavljanjem djelatnost. Vježbenička tvrtka je simulacija stvarne 
poslovne organizacije, u kojoj se gotovo svi poslovi odvijaju svakodnevno (kao i 
u stvarnom svijetu). Zato je vrlo teško podijeliti nastavne sadržaje po godinama 
učenja, a svrha simulacije je osigurati kontinuiranost u poslovanju (kao i u 
stvarnosti). Po završetku jedne generacije učenika, poslovanje vježbeničke tvrtke 
se nastavlja. 
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Nastavno područje 

 

 
Očekivani rezultati 
(znanja i vještine) 

 
Nastavni sadržaji 

 
 

ODJEL  
ADMINISTRACIJE 

 

Izvršavanje procedura vezanih 
za ulaz/izlaz pošte 
Vođenje evidencije djelatnika 
Procjena dokumentacije 
djelatnika 
Pisanje poslovnih pisama na 
stranim jezicima 

 
Sastavljanje natječaja za 
radna mjesta 
Evidencija primljene i 
poslane pošte 
Poslovi vezani uz 
zaposlenike- zasnivanje 
radnog odnosa, osobni dosjei 
i prijave i odjave 
Priprema, provođenje i 
evidencije poslovnih 
sastanaka 
Evidencije dolaska/odlaska 
na posao i naloga za 
službena putovanja 
Poslovne komunikacije- 
poslovna korespondencija  
Tekući protok informacija 
među službama unutar tvrtke 
Izrada web- stranice VT-a 

 
 

ODJEL NABAVE 

Nabava dugotrajne imovine 
Nabava uredskog materijala, 
sitnog inventara 
Nabava trgovačke robe 
- Slanje upita, 
- Analiza prikupljenih ponuda, 
- Sklapanje kupoprodajnih 
ugovora, 
- Narudžbe, 
- Evidencije nabavljene 
imovine, 
- Kontrola primljenih 
dokumenata, 
- Vođenje propisanih registara 
– popisa, 
- Organizacija i vođenje 
kartoteke dobavljača, 
- Analiza izvršenja nabave 
Organizacija i vođenje 
skladišta 
Nabava na domaćem tržištu 
Nabava na stranom tržištu 

Istraživanje tržišta nabave 
Sastavljanje upita 
Poslovno pregovaranje 
Kalkulacija i cjenik 
Izbor najpovoljnijeg 
dobavljača 
Sastavljanje kupoprodajnog 
ugovora, narudžbe 
Izvanknjigovodstvene 
evidencije 
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ODJEL PRODAJE  
I MARKETINGA 

Istraživanje tržišta i 
određivanje potreba kupaca, 
marketinški splet 
Izrada zaštitnog znaka VT 
Sastavljanje ponude (na 
materinskom i stranom jeziku)  
Izrada veleprodajne i 
maloprodajne kalkulaciju, 
cjenika proizvoda, potvrda 
primitka narudžbe 
Sastavljanje kupoprodajnih 
ugovora 
Izrada baze podataka kupaca 
Organizacija skladišta prodaje 
Analiza prodaje po 
razdobljima  
Izrada promidžbenih materijala 
i power point prezentacije za 
prodajne razgovore s budućim 
kupcima (na materinskom i 
stranom jeziku),  
Priprema, organizacija, 
sudjelovanje na sajmu i analiza 
sudjelovanja na sajmu  
Sastavljanje izvješća o 
sklopljenim ugovorima sa 
poslovnim partnerima (u 
zemlji i inozemstvu) i 
realizacija sklopljenih ugovora 

Istraživanje prodajnog tržišta 
Prodajne aktivnosti 
Promidžbene aktivnosti 
Sudjelovanje na sajmovima 
Suradnja s partnerskom 
tvrtkom 
 
 

 
ODJEL 

FINANCIJA 
I 

RAČUNOVODSTVA 

Vođenje poslovnih knjiga –  
a) Osnovnih 
b) Pomoćnih 

-knjiženje svih poslovnih 
promjena u poslovanju 
poslovne organizacije prema 
Zakonu o računovodstvu u 

1. analitičkim 
knjigovodstvima 

a) dugotrajne imovine 
b) materijalno- robnim 

knjigovodstvima 
c) knjigovodstva plaća 
d) kupaca i dobavljača 
e) knjigovodstvu 

proizvodnje 
2. financijskom 

knjigovodstvu 
a) izrada temeljnih 
financijskih  izvješća 

b) bilanca račun dobiti i 

Početna bilanca i otvaranje 
poslovnih knjiga 
Knjiženja poslova nabave 
Knjiženja poslova prodaje 
Obračun i knjiženja 
proizvodnje 
Obračun i knjiženja plaća 
Obračun i knjiženja 
amortizacije 
Utvrđivanje i knjiženja 
prihoda i rashoda 
Poslovi provođenja popisa 
Utvrđivanje i knjiženja 
rezultata poslovanja 
Zaključak poslovnih knjiga 
Pribavljanje financijskih 
sredstava za poslovanje i 
razvoj tvrtke  
Racionalno ulaganje i 
korištenje financijskih 
sredstava te održavanje 
solventnosti tvrtke 
Vršiti utjecaj na politiku 
raspodjele dobiti radi 
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gubitka povećanja  reproduktivne 
sposobnosti 
 
 

 
ODJEL 

PROIZVODNJE 

Odluke menadžmenta o 
odabiru vrste proizvodnje 
(komandna, procesna, 
maloserijska, serijska) 
Organizacija proizvodnje 
Razvoj proizvoda i 
inovativnost 
Tehnologija, oprema, 
tehnološka razrada, studij rada 
i vremena 
Oblikovanje proizvoda 
Priprema proizvodnje  
Troškovi proizvodnje, cijena 
radnog sata, kalkulacija  
Održavanje i servis 
 

Spoznaja koji je proizvod 
najprihvatljiviji prema 
pokazateljima djelotvornosti 
proizvodnog procesa 
Praćenje proizvodnog 
procesa odgovarajućom 
dokumentacijom i obračun 
proizvodnje  
Reklamacija i servisiranje 
proizvoda i postizanje 
zadovoljstva kupaca  

 
MENADŽMENT 

- VODITELJI 
ODJELA VT 

Gospodarsko konstituiranje 
poslovanja 
SWOT analiza, odabir 
strategije i poslovni plan 
Upravljanje ljudskim 
potencijalima 
Planiranje 
Organiziranje 
Vođenje 
Nadzor/kontrola 
Upravljanje kvalitetom 
Suradnja s predstavnicima 
partnerske tvrtke   
Planiranje i organiziranje 
sudjelovanja na sajmu 
 

Izrada potrebnih prijava i 
obrazaca 
za registraciju poslovne 
organizacije 
Uočavanje trenutne pozicije 
vježbeničke tvrtke na tržištu 
VT za novu poslovnu 
strategiju 
Određivanje ciljeva, vizije, 
misije, zaštitnog znaka VT 
Razvoj ljudskih potencijala – 
individualni i profesionalni 
Projektiranje poslova u VT 
Izbor i zapošljavanje 
Motivacija 
Savjetovanja 
Komunikacija i timski rad  
Organizacija posjeta 
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partnerskoj tvrtki ili dolaska 
predstavnika partnerske 
tvrtke u posjet VT 
Prezentacija rada 
vježbeničke tvrtke 
predstavnicima partnerske 
tvrtke 

 
 
Literatura za nastavnike: 
Sva stručna literatura i zakonski propisi koji se koriste u ostvarenju svih stručnih 
nastavnih predmeta.  
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