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ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

ИСПРЕПЛЕТАНОСТ ДВА КОНСТРУКТА 

Апстракт: У систему компетенција према образовној политици ЕУ 

предузетничке и комуникационе компетенције имају своја посебна места у 

развоју савременог функционалног грађанина и постоји велико преклапање 

међу њима. У раду се приступа предузетничким компетенцијама као тран-

сферзалним компетенцијама које се примењују у свим сферама живота – 

систему компетенција које се преносе у различита подручја деловања. 

Комуникациона компетентност је очекивани исход свих нивоа образовања, 

и у раду су издвојене кључне комуникационе компетенције, које су, исто-

времено, релевантне и за предузетничко понашање. Поред отворености, 

флексибилности и још неких особина и компетенција заједничких за оба 

компетенцијска система, у раду је наглашен заједнички аспект комуникаци-

оне компетентности и предузетничке компетентности – ситуациона све-

сност која представља први корак у унапређивању комуникације, а преду-

зетничка свесност у предузетништву усмерава адекватно доношење одлука. 

Ова повезаност комуникационе и предузетничке компетентности усмерава 

наставнике да примењују наставне процедуре за развој комуникационе ком-

петентности којe истовремено доприносe и развоју предузетничке компе-

тентности.  

Кључне речи: комуникациона компетентност, предузетничка           

компетентност, компетенција, ситуациона свесност, образовна политика. 
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УВОД:          

СТАТУС ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И КОМУНИКАЦИОНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ 

У систему кључних компетенција, према актуелној образовној политици 

у Европи, и предузетничке компетенције, и комуникационе интерперсоналне 

компетенције, имају своја посебна места и улогу у развоју савременог функци-

оналног грађанина. Европска комисија је 2006. године укључила предузетни-

штво у осам кључних компетенција за целоживотно/доживотно учење: кому-

никација на матерњем језику; комуникација на страном језику; математичка 

писменост и основне компетенције у науци и технологији; дигиталне компе-

тенције; спремност да се стално учи и учи како се учи; интерперсоналне и гра-

ђанске компетенције; смисао за иницијативу и предузетништво; културолошка 

свесност и експресија (European Commission, 2006b, наведено у Kakouris,         

Dermatis, Liargovas, 2016: 12).  

Каснијим прилагођавањем и ревидирањем претходног документа, ове 

компетенције, односно системи компетенција (компетентности) одређене су на 

следећи начин: (1) писменост; (2) мултилингвалност; (3) математичке компе-

тенције и компетенције за науку, технологију и технику; (4) дигиталне компе-

тенције; (5) персоналне, социјалне и компетенције за учење учења; (6) грађан-

ске компетенције; (7) предузетништво, и (8) културна свесност и изражавање 

(European Union, 2019). 

Дакле, савремена образовна политика види предузетничку компетент-
ност данас као један од система кључних компетенција и као филозофију сва-

кодневног деловања (EC, 2006, European Union, 2019) потребних особи за 

доживотно учење, које је неопходно за живот у савременом окружењу. Стога 

се постављају бројна питања о томе како наставник да допринесе развоју  ове 

животне оријентације и развоју предузетничких компетенција ученика. Сам 

наставник треба да буде спреман за предузетничко образовање (Бјекић и Зла-

тић, 2021: 1). Иако предузетничко образовање у последње две деценије добија 

препознатљиво место, основне предузетничке компетенције – иновативност, 

креативност, отвореност, предузимљивост су биле очекивани исходи и тради-

ционалног образовања и циљеви наставних предмета, тако да се не може гово-

рити о суштински новим особинама које треба развијати код ученика, већ о 

новом компетенцијском моделу и приступу образовању. 

Док су компетенције за комуникацију на матерњем и страном језику 

(комуникативне компетенције) посебни компетенцијски системи у докумен-

тима европске образовне политике, дотле је појам комуникациона компетент-

ност широко прихваћен да означава систем интерперсоналних компетенција 

које се реализују у оквиру свих форми социјалне интеракције за коју је неоп-

ходна комуникација. Комуникациона компетентност је одавно у фокусу 
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наставника, креатора образовања, као и истраживача из различитих дисци-

плина. С обзиром на то да представља један од кључних система 

компетенција, и данас је комуникациона компетентност важна тема у 

контексту образовне политике.  

Док су у оквиру предузетничких компетенција, као психолошке катего-

рије повезане са особинама личности и психичким својствима, наглашене 

предузетничка оријентација као шира компетенција, а као посебне отвореност, 

иновативност, креативност, убедљивост, лидерске и вештине тимског рада, 

висока свесност о контексту, дотле су међу комуникационим компетенцијама 

у првом плану комуникациона флексибилност, отвореност за комуникацију, 

свесност о комуникационом контексту, интеракциона укљученост, презента-

ционе вештине и сл. (Бјекић и Златић, 2021; Златић и Бјекић, 2015). Очито је 

да постоји делимично преклапање предузетничких и комуникационих компе-

тенција у документима европске образовне политике. У актуелној светској 

ситуацији и на макро, и на микро нивоу, пословање и образовање, као очи-

гледне форме деловања и појединца и друштвене заједнице, добили су нове 

димензије у оквиру удаљеног приступа у учењу, као и у професионалном и 

личном деловању. У таквом контексту, оснаживање две компоненте кључних 

компетенција за доживотно образовање и професионално деловање – преду-

зетничких компетенција и комуникационих компетенција, постаје нужност и 

веома наглашен задатак образовног система. А какав је однос ова два компе-

тенцијска система? Да ли их образовање сагледава и подстиче одвојено, 

испреплетано, или заједно? 

Актуелна разматрања кључних компетенција, пре свега предузетничких 

и комуникационих из перспективе психолошких дисциплина, како психологије 

комуникације, тако и психологије предузетништва која се тек утемељује 

(Бјекић и Златић, 2021), расветљавају и међусобан однос ових система 

компетенција у пракси (свакодневном животу и пословном деловању) и у 

образовном контексту. 

ПРЕДУЗЕТНИЧКА КОМПЕТЕНТНОСТ 

Предузетништво и предузетничко образовање су важна подручја 

образовне политике, али и  научних истраживања. Предузетништво је један од 

кључних фактора за превазилажење тешкоћа које почетници могу да имају на 

послу, те се данас предузетничке компетенције разматрају као много шира 

категорија од оспособљености појединца/ученика за предузетничко деловање 

као започињање и развој сопственог посла, предузећа или професионалне 

организације, наглашавајући да су то васпитљиве карактеристике и понашања 

појединца широко применљива у различитим сферама деловања (Бјекић и 
Златић, 2021: 2). 
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Предузетништво – професија или систем активности                                                    

и процеси 

Феномен предузетништва је мултидимензионалан и интердисциплина-

ран и тема је различитих приступа и различитих истраживача. Сам појам пред-

узетништва је дефинисан пре више од 250 година. Много различитих и кори-

сних приступа је коришћено за описивање и анализу предузетништва. Дефи-

ниције предузетника и предузетништва се разликују у зависности од контек-

ста, дисциплине која га изучава и метода истраживања (Komarkova, Gagliardi, 

Conrads, Collado, 2015). Референтни аутори, посебно аутори који феномену 

приступају из контекста психолошких дисциплина, наглашавају специфично-

сти овог концепта повезујући га са предузетничким деловањем (Frese & Giel-

nik, 2014; Gorgievski & Stephan, 2016; Hisrich, Langan-Fox, Grant, 2007). Ипак 

се издвајају два практично оријентисана приступа – једно је схватање да је 

предузетништво једна од професионалих категорија, а друго је схватање да је 

предузетништво систем активности и процеса који су препознатљиви као 

генерално применљиве предузетничке компетенције широко употребљиве у 

различитим сферама деловања (Бјекић и Златић, 2021; Gorgievski & Stephan, 

2016). 

Предузетништво је приступ, систем трансферзалних компетенција, 

структура која се примењује у свим сферама живота: од јачања личног развоја, 

преко активног учешћа у друштву, до (поновног) уласка на тржиште рада као 

запослене или самозапослене особе, те до покретања улагања у послове који 

обезбеђују остваривање културних, друштвених или комерцијалних вредности 

(наведено у „Оквир предузетничких компетенција”, Bacigalupo, Kampylis, 

Punie, Van den Brande, 2016: 6), тако да се данас схвата као шанса за све, не 

само за покретаче послова/предузетнике. Дакле, предузетништво се не може 

посматрати само као спремност или оспособљеност за покретање сопственог 

пословног подухвата, већ и много шире јер захтева поседовање бројних других 

особина и умећа. Зато је данас подстицање предузетничких компетенција циљ 

свих школских предмета и задатак наставника различитих дисциплина, а у 

систему васпитања и образовања ове компетенције имају статус међупредмет-

них компетенција. 

Предузетничке компетенције из угла психологије                                    

предузетништва 

Данас се холистички приступа разматрањима предузетничке компетент-

ности, а структура предузетничке компетентности описује навођењем посеб-

них предузетничких компетенција. Према документима Европске комисије 

којима се усмерава образовна политика у овом подручју „појам предузетничке 

компетенције је назив за знања, вештине, способности, ставове и друге 
мотивационе диспозиције које су основа за ефикасно и предузетно деловање. 
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Применљиве су у свим сферама живота и неопходне су за лични развој; 

доприносе социјалном развоју; проширују тржиште за запошљавање и самоза-

пошљавање; омогућују предузимање, започињање пословних подухвата под-

стакнутих културним, социјалним или комерцијалним мотивима (Bacigalupo et 

al., 2016: 10). 

Терминолошка разграничења су нужна у даљем тексту јер се у послов-

ној пракси сусрећу разноврсни, најчешће еклектички и несистематизовани 

прегледи, боље рећи набрајања различитих „компетенција” у склопу предузет-

ничких компетенција, а која имају бројна ограничења и преклапања. Један од 

општих популарних и веома широких прегледа предузетничких компетенција, 

које се често мешају са пословним компетенцијама, јесте одређење предузет-

ничке компетентности пописом следећих вештина: бизнис менаџмент 

вештине, вештине тимског рада и лидерске вештине; комуникација и слушање; 

услуге продаје; финансијске вештине, аналитичке вештине и вештине реша-

вања проблема, критичко мишљење, стратешко мишљење и вештине плани-

рања, техничке вештине, управљање временом и организационе вештине; мар-

кетинг и вештине умрежавања. Предузетничке компетенције се препознају у 

различитим формама предузетничког понашања. Али, предузетничке компе-

тенције и предузетничко понашање не могу да се поистовете са свим компе-

тенцијама потребним за деловање у свету рада. Практично оријентисани обра-

зовни системи препознају предузетничке вештине као врсту или компоненту 

трансферзалних вештина (појам трансферзалне вештине ослања се на значење 

речи из латинског језика transferre – преносити), односно вештина које се пре-

носе и користе у различитим подручјима деловања (Бјекић и Златић, 2021: 14). 

Више аутора наглашава да је психологија предузетништва релативно 

младо научно поље истраживања (Gorgievski & Stephan, 2016), које напредује 

током последње две деценије. У релативно малој психолошкој заједници 

истраживача и практичара у Србији, предузетничке компетенције су често, као 

трансферзалне (и трансферабилне) компетенције, биле разматране у контексту 

проучавања пословног и радног ангажовања и повезане са другим транферзал-

ним компетенцијама. У први план се стављају следеће трансферзалне вештине 

повезане са предузетничким вештинама: решавање проблема, комуникационе 

вештине, дигитална писменост, вештине тимског рада, вештине презентовања, 

критичко мишљење, креативност и финансијска писменост. 

Образовна политика приступа предузетничком образовању двојако – као 

оспособљавању за предузетничко пословно деловање, и као оспособљавању за 

предузетничка понашања утемељена на трансферзалним компетенцијама које 

своје место имају у различитим сферама деловања. Актуелна истраживања 

предузетничких особина у први план стављању проучавање особина форма-

тивних да неко буде успешан предузетник и разматрају предузетнички иден-

титет (Markowska, 2011).  
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Указали смо да се предузетничке компетенције разматрају као 

карактеристике вишег нивоа којe обухватају особине личности, вештине и 

знања, и представљају, с једне стране, општу способност предузетника да 

успешно обављају своје радне улоге (Man et al., 2002, наведено у Tittel & 

Terzidis, 2020: 11), или се посматрају као основне карактеристике које 

обухватају генеричка и специфична знања, мотиве, особине, слику о себи, 

друштвене улоге и вештине које доводе до стварања нових послова и 

обезбеђују опстанак и раст (Bird, 1995, наведено у Tittel & Terzidis, 2020: 11). 

Истраживачи ипак издвајају особине личности око којих се „врти” концепт 

предузетничких компетенција. 

Предузетничке компетенције су засноване на препознавању контекста у 

коме појединац делује и на проактивном реаговању на прилике које му се 

пружају, а истовремено омогућавају усвајање и развој специфичних знања и 

вештина који су потребне за предузетничко понашање. У прегледу особина 

које истраживачи сматрају посебно важним и за предузетнике, и за предузет-

ничко деловање, и око којих је већина сагласна, издвојене су следеће: амбици-

озност, аутономија, визионарство, висок мотив постигнућа, висока мотивиса-

ност и одлучност, висока толеранција ризика, етичност, интелектуална отво-

реност, иницијативност/предузимљивост, иновативност, интерактивност, 

капацитет (вештина) да се тимски делује, когнитивни стил независности од 

поља, креативност, лидерска оријентација и особине, независност, одважност 

и храброст, одговорност, оријентација ка циљу, посвећености, предузетничка 

свесност, прилагодљивост и флексибилност, проактивност, савесност, самое-

фикасност, самоорганизованост, самопоуздање, самосталност, склоност преу-

зимању ризика, спремност за планирање и управљање пројектима и подухва-

тима, стратешке способности и стратешки приступ, убедљивост у наступу, 

унутрашњи локус контроле, упорност и истрајност, усмереност на про-

блеме/проблемска оријентација (Kerr, Kerr, Xu, 2018; Kirkley, 2016; Nassif, 

Ghobril & Silva, 2010; Sokić i Popov, 2018; Tajedini & Mueller, 2009; Frese & 

Gielnik, 2014; Cubico, Bortolani, Favretto, Sartoni, 2010).  

Систематизујући прегледна истраживања предузетничких особина, ком-
петенција и личности предузетника, ауторке су, конципирајући психологију 
предузетништва у нашој психолошкој заједници (Бјекић и Златић, 2021), 
издвојиле и одредиле следеће предузетничке особине и компетенције (Бјекић и 
Златић, 2021: 81–99): самоефикасност, иновативност, иницијатив-
ност/предузимљивост, проактивност, истрајност, унутрашњи локус контроле, 
предузетничка свесност/предузетничка будност, практична интелигенција, 
емоционална интелигенција, способност ефикасне интеракције, независност и 
задовољство послом, оптимизам, предузетничка мотивација, визионарство, 
мотив постигнућа, спремност за ризик, посвећеност, интровертност. 

Предузетничко понашање као мултидимензионални феномен обухвата 
проактивно трагање за идејама, стварање ресурса и планирање и имплементи-
рање стратегија, обнављање или иновирање у оквиру постојећих система или 
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организација, али и започињање подухвата који доприносе увећању вредности 
пословног система. Иза разноврсних пописа и дескрипција особина и каракте-
ристика предузетника и предузетничког понашања, препознаје се један фун-
даментални, данас све присутнији концепт који обједињује различите каракте-
ристике: појам предузетничка оријентација, која, како је најчешће одређују 
истраживачи (према прегледу у Бјекић и Златић, 2021: 95–96). Представља 
трокомпоненту варијаблу која обухвата иновативност, проактивност и преузи-
мање ризика. 

КОМУНИКАЦИОНА КОМПЕТЕНТНОСТ                                                             

И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Иако се систем предузетничких компетенција (предузетничка компе-

тентност) последњих година изнова анализира и ревидира, са тенденцијом на 

свођење листе на најважније компетенције (Tittel & Terzidis, 2020), место 

комуникационе компетентности у систему предузетничког деловања, нагла-

шавајући да је комуникациона компетентност истовремено и независна компе-

тенцијска категорија, јесте неспорно. Истраживачи предузетништва који 

потичу из различитих научних система наглашавају важност комуникације за 

предузетничку ефикасност (Kokkonen & Koponen, 2020; Modrea, 2012). 

Систем комуникационих компетенција, са посебним фокусом на интер-

персоналну комуникациону компетентност, у образовном контексту задржава 

и свој посебан статус као једна од кључних компетентности коју треба да раз-

вија систем образовања, према европским оквирима. 

Истраживачи дескриптивно одређују кључне комуникационе компетен-
ције, а актуелна истраживања у области социјалне психологије и психологије 
комуникације потврђују њихов значај, обично наводећи следећа својства 
комуникатора: асертивност, емоционална експресивност, емоционална кон-
трола, емоционална сензитивност, емоционална уравнотеженост, емпатичност, 
когнитивна сложеност, комуникациона свесност и пажљивост, прилагодљи-
вост (адаптабилност) и флексибилност, реалистичност, самоактуализованост, 
сарадљивост, самопоштовање и поштовање других, социјална експресивност, 
социјална контрола, социјална сензитивност, социјална интелигенција, спо-
собност за управљање разговором, укљученост у разговор и актуелну комуни-
кацију (интеракциона укљученост), усклађеност очекивања и ситуације (Bje-
kić, Bojović, Zlatić, Stanisavljević, 2012; Bjekić, Marinković, Bojović, 2014; 
Златић и Бјекић, 2015; Riggio, 2003; Spitzberg & Cupach, 1989; Canary & Code). 
Мотиви за комуникацију, стилови комуникације, стилови управљања кон-
фликтима су динамички оквир за манифестовање особина и вештина потреб-
них за успешну комуникацију и комуникационо компетентно понашање. 

Уважавајући сложеност комуникационе компетентности и преводећи је 
на понашања (манифестације компетенција), комуникационо компетентну 
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особу описујемо на следећи начин (Bjekić & Zlatić, 2006, наведено у Златић и 
Бјекић, 2015: 97–98): 

 прилагодљива је и флексибилна – способна је да мења понашања и 

циљеве према захтевима социјалне ситуације и интеракције; 

 укључена је у разговор – у току разговора испољава укљученост 

споља видљивим понашањима (гестовима, усмереношћу погледа), 

али и сазнајним активностима (закључивањем, понављањем кључних 

исказа саговорника и рефлексијом, парафразирањем и сл.); 

 уме да управља разговором – регулише своју интеракцију и контро-

лише социјалну ситуацију, поставља и мења циљеве разговора и 

других облика социјалне интеракције; 

 сагледава социјалне односе и планира своје ангажовање; 

 има развијену емпатију – способна је да покаже разумевање и подели 

емоционалне реакције у датој ситуацији, разуме ситуацију, има и 

своје специфичне емоције; 

 успешна је у комуникацији – постиже циљеве разговора и других 

облика социјалне интеракције, остварује личне циљеве у социјалним 

односима; 

 усклађује очекивања са ситуацијом; спремна је да комуницира у 

тиму; 

 континуирано стиче знања која олакшавају увиде у комуникационе 

ситуације и свесност о сопственом комуникационом понашању; 

 континуирано учи, односно развија комуникационе вештине, 

увежбава и проверава интеракцију са другима; 

 континуирано учи употребу разноврсних средстава комуникације. 

Једна од кључних особина комуникационо компетентне особе, а веома 

важна и за предузетника и предузетнички оријентисану особу, јесте отворе-

ност у комуникацији. Отвореност у комуникацији значи да је особа пријем-

чива за нове идеје, трага за новим информацијама и спремна је да слуша. 

Особе које су отворене за нова искуства чешће преферирају предузетничку 

каријеру као важан перципирани животни стил, а више су заинтересоване за 

предузетничку каријеру због интринсичке вредности независности коју преду-

зетничка каријера омогућава (Ardalan & Davis, 2006). Литература о лидерству 

разматра отвореност у односу на различите ситуације: отвореност за промене, 

отвореност за иновације, отвореност за размену информација, отвореност као 

ситуациона свесност. Отвореност за нова искуства поуздан je предиктор 
лидерског понашања, а потом и предузетничког понашања.  
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Ситуациона свесност – компонента предузетничке и                            

комуникационе компетентности 

Отвореност је једна од карактеристика особе која се препознаје и као 

ситуациона свесност, односно свесност о ситуацији, контексту. У систему 

предузетничких компетенција препознаје се као предузетничка свесност. 

Бројна истраживања и теорије комуникационе компетентности наглашавају да 

је комуникациона свесност први корак у унапређивању комуникације (Златић 

и Бјекић, 2015). 

Све се чешће наглашава повезаност ситуационе свесности и комуника-

ционих интерперсоналних компетенција за доношење одлука у различитим 

контекстима – од доношења одлука евалуатора, доношења одлука хирурга у 

операционој сали, а посебно доношења одлука о предузимању пословних 

подухвата и предузетничком понашању, било из позиције предузетника или 

предузетнички оријентисане и оснажене особе (Vannucci & Kras, 2013; Garcia 

& Stevahn, 2020; Morisse, Schirmer, Nottmeyer, 2018). Кључни услов ситуаци-

оне свесности је адекватна комуникација и размена информација (Salas, Prince, 

Baker, Shrestha, 2015; Stanton, Salmon, Walker, Salas, Hancock, 2017). 

Ситуациона свесност се често одређује као способност да се опази, раз-
уме и предвиди ситуација око себе, и кључна је основа за успешно доношење 
одлука. Ситуациона свесност је опажање срединских елемената у реалном 
времену и простору, разумевање њиховог значења и пројекција њиховог ста-
туса у блиској будућности. Конструкт ситуационе свесности комбинује три 
нивоа: 1. перцепцију, 2. разумевање и 3. предвиђање (Endsley, 2000). Основа је 
динамичког доношења одлука, извршавања команди и контролисања активно-
сти, тако да помаже превенцију грешака и унапређује извршавање активности. 
Ендслејев модел ситуационе свесности (Endslay, 1995) применљив је и за 
тумачење свесности као важне компетенције комуникационе компетентности, 
и за тумачење свесности као важне и неопходне компетенције предузетничке 
компетентности. 

Наведене компоненте ситуационе свесности (опажање, разумевање и 
предвиђање) значајне су и заједничке за процес доношења одлука у предузет-
ничком деловању, и у комуникацији. Опажање је условљено опажањем реле-
вантних информација и то зависи од приступа информацији и препознавању 
релевантности те информације. Визуализација информације је круцијална у 
обезбеђивању следећег корака ситуационе свесности. Разумевање релевантних 
информација је кључно за даље управљање информацијама које зависи од 
комплетности информација. И, на крају, предвиђање – прикупљене информа-
ције и њихово разумевање помажу предвиђању будућих исхода. Комплексан 
систем чини предвиђање тешким и захтева константну ревалуацију и адапта-
цију  примљених информација, што је кључно у овом моделу. И комуникаци-
оно понашање, и предузетничко понашање захтевају висок ниво свесности 
ради предикције и предузимања одређених акција и понашања. 
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Комуникационе компетенције предузетника –                                                         

како их виде истраживачи 

Поред тога што је комуникациона компетентност један од кључних 
система компетенција савременог човека, и очекивани исход свих нивоа обра-
зовања, истовремено је и једна од посебних компетентности бројних професија 
(Bjekić, Bjekić, Zlatić, 2015; Bjekić et al., 2012; Бјекић и Златић, 2016). 

Комуникација је можда најважнији критични квалитет да би неко био 
успешан предузетник. Интеракција са јавношћу, колегама, особљем и партне-
рима и инвеститорима треба да буде веома квалитетна да би се постигли 
пословни успеси. Комуникациона компетентост предузетника, посебно осо-
бине и вештине из тог спектра компетенција, често је била предмет истражи-
вања у последње две деценије.  

Проучавајући комуникационе вештине предузетника, Улвенблад и 
сарадници (Ulvenblad, Berggren, Winborg, 2013) утврдили су да су испитаници 
– предузетници са искуством у предузетништву и са претходним преду-
зетничким образовањем имали развијеније следеће комуникационе компетен-
ције: отвореност, оријентацију ка другима и адаптацију. Предузетници са ака-
демским предузетничким образовањем извештавали су о развијенијим кому-
никационим вештинама на димензијама адаптивност и отвореност, што се 
објашњава чињеницом да је универзитетско предузетничко образовање било 
мултидисциплинарно више него класично образовање о пословним вештинама 
из области маркетинга и финансијске контроле. Такође, резултати показују и 
да је претходно  искуство и пословно ангажовање више повезано са оријента-
цијом ка другима и са отвореношћу. Практичне обуке у области комуникације 
у току универзитетског образовања повезане су са већом комуникационом и 
посредно предузетничком свесношћу. Предузетничко искуство које су имали 
испитаници позитивно корелира са опстанком започетих предузетничких 
подухвата јер особе са претходним предузетничким искуством имају боље 
социјалне мреже, врло су активни у одржавању старих, и вештији у креирању 
нових социјалних мрежа. Искуснији предузетници су вештији у управљању 
новинама, посебно у недовољно одређеном контексту и новим функцијама. 
Према наведеном истраживању, предузетници могу значајно да унапреде своје 
резултате ако се експлицитно фокусирају на то како комуницирају, и како 
представљају своје производе и услуге. Висок ниво комуникационих вештина 
је један од услова  за освајање и покретање новог посла (Бјекић и Златић, 2021: 
101). Различита истраживања показују да претходно предузетничко образо-
вање има утицаја и на спремност студената да започну сопствени бизнис. А са 
друге стране, искуство које су имали у започињању новог бизниса допринело 
је и убрзаном развоју њихових комуникационих вештина (Pitsburg & Cope, 
2004, наведено у Ulvenblad et al., 2013). 

Критички осврт на традиционална схватања предузетничких вештина 

(Gibb, 2007) доводи до закључака да следеће вештине чине суштину предузет-

ничког деловања и да студенти/ученици треба да их усвоје током образовања: 
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комуникационе вештине, вештине персуазије/убеђивања, лидерство, вештине 

преговарања. Комуникационе вештине су важне у свакој фази предузетничког 

развоја, поготово у раној фази. Боље комуникационе вештине предузетника се 

одражавају на боље финансијске резултате у пословању, а посебно су издво-

јене: социјална перцепција, прва импресија, експресивност и изазивање емо-

ција код других, јасно и отворено излагање и социјална прилагодљивост. 

И поред детаљне анализе предузетничких и комуникационих компетен-

ција, као и емпиријског истраживања њихове повезаности, Улвенблад и сар. 

(Ulvenblad et al., 2013), сматрају да ипак још увек нема довољно истраживања 

о повезаности социјалних и комуникационих вештина и предузетничког 

понашања. До сличног закључка су дошли и други истраживачи у новијим 

истраживањима. 

Развијене комуникационе компетенције имају утицаја на све друштвене 

односе предузетника, па и на квалитет њиховог укључивања у тимове и развој 

предузетничких тимова. Значајно је повећано и интересовање истраживача за 

тимско предузетништво (Bolzani, Fini, Napolitano, Toschi, 2019). На основу 

прегледа 250 радова о тимовима у предузетништву (или о предузетничким 

тимовима), Болцано и сарадници (Bolzani et al., 2019), закључили су да истра-

живачи овој теми приступају из различитих теоријских перспектива, али су 

углавном фокусирани на проучавање когнитивних и нормативних карактери-

стика чланова тимова и на развој тимова, а деле бројне резултате са развијеним 

пољем истраживања комуникационе компетентности јер је компетентост за 

тимски рад једна од структурних компоненти комуникационе, као и предузет-

ничке компетентности. 

Комуникационе компетенције и предузетничке компетенције захтеване 

су компетенције и за широко присутна професионалну групу наставника. 

Вишегодишње проучавање комуникационе компетентности студената – буду-

ћих наставника и активних наставника (Bjekić i Zlatić, 2006; Bjekić, Zlatić, 

Bojović, 2010; Bjekić, Zlatić, Bojović, 2020; Златић и Бјекић, 2015; Zlatić et al., 

2014), допринело је да се издвоје  комуникационе компетенције које су код 

њих развијене, често и образовањем оснажене. Те комуникационе компетен-

ције су непосредно препознатљиве и у успешном деловању предузетника и, 

посебно, предузетнички оријентисаних особа: висок степен укључености у 

конверзацију и друге облике социјалне интеракције, сет социјално-емоционал-

них вештина, интегративни стил решавања конфликата, спремност за тимски 

рад, континуирана спремност да усавршава своје комуникацине вештине итд. 

Комуникациона компетентост наставника обухвата знање о одговарајућем и 

ефективном комуникационом понашању, развој репертоара вештина које обез-

беђују ефикасну комуникацију, као и могућност да поступају адекватно и ефи-

касно у оквиру интеракције (Rubin, 1990; Bjekić, Zlatić, Bojović, 2020: 24;           

Rubin, Palmgreen, Sypher, 2004, према: Бјекић и Златић, 2021: 105). Све ове 

комуникационе компетенције истраживачи виде као важне компетенције за 



Златић, Л., Бјекић, Д.: Предузетничке и комуникационе компетенције... 

„Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту” • стр. 263–280 

 

274 

предузетничко деловање (Kokkonen & Koponen, 2020; Modrea, 2012). Опису-

јући наставника који треба да буде и сам предузетнички оријентисан и са раз-

вијеним предузетничким компетенцијама, да би могао кроз наставу да утиче 

на развој предузетничких компетенција својих ученика, издвојене су као 

посебно важне компетенције које су између комуникационих и предузетнич-

ких, или и комуникационе и предузетничке: иновативност, креативност, отво-

реност, свесност и др. Развијајућим ове компетенције, наставник може и да 

усмерава развој предузетничке оријентација ученика и да буде модел за 

успостављање њиховог предузетничког понашања.  

ОБРАЗОВНИ ПРИСТУП ПРЕДУЗЕТНИЧКИМ И 

КОМУНИКАЦИОНИМ КОМПЕТЕНЦИЈАМА 

Шта је заједничко за образовни приступ развоју предузетничке компе-

тентности и образовни приступ развоју комуникационе компетентности?  

Определиле смо да се фокусирамо на повезаност комуникационе компе-

тентности и предузетничке компетентности (као система предузетничких ком-

петенција за све), водећи рачуна да не изједначавамо пословне компетенције 

са предузетничким. 

Сагледавајући предузетничко образовање као важну компоненту компе-

тенцијског приступа образовању, широко су у предузетничко образовање 

уклопљене процедуре које усмеравају развој комуникационих вештина (Kako-

uris et al., 2016, Табела 1, део Вештине – учење вештина), као што су и анали-

тичари комуникационог образовања (Vangelisti, Daly, Friedrich, 1999), увр-

стили у моделе и процедуре образовања и процедуре развоја неких предузет-

ничких компетенција у ужем значењу (иницијативности, иновативности, отво-

рености и других).  

И даље у документима образовне политике, при планирању 

предузетничког образовања фокусираног на развој предузетничких компетен-

ција, комуникационе компетенције јесу интегрисане са предузетничким              

образовањем због њиховог формативног утицаја на саме предузетничке 

компетенције. 
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Табела 1. Кључне акције у Предузетничком акционом плану 2020                                             

у образовању и тренинзима  

(European Commission, 2013, Kakouris et al., 2016,                                                             

наведено у Бјекић и Златић, 2021: 151) 

Учење 

ставова 

Категорија 1: Самосвест и самопоуздање су предузетнички 

ставови који конституишу базу за све друге аспекте предузетни-

штва. Подразумевају откривање и поверење у сопствене способ-

ности које онда омогућавају појединцима да своје креативне идеје 

претворе у дело. У многим земљама се ови ставови могу сматрати 

општеобразовним циљевима. 

Категорија 2: Преузимање иницијативе и ризика, критичко 

мишљење, креативност и решавање проблема – фундаментални, 

али и специфични ставови предузетничког селфа. 

Учење 

знања 

Категорија 1: Знања о могућностима и шансама у каријери и 

свету рада су исходи учења који нису само непосредно повезани 

са предузетништвом, већ обично формирају део генералне при-

преме ученика за њихове будуће изборе у каријери. Међутим, 

знања о природи посла и различитим типовима рада укључују и 

разумевање шта то значи бити предузетник. Ова знања такође 

омогућавају ученицима да одреде и припреме своје место у свету 

рада са добро развијеном свешћу о шансама и ограничењима. 

Категорија 2: Економска и финансијска писменост обухвата 

знања о концептима и процесима који се могу применити у пред-

узетништву. 

Категорија 3: Познавање пословног организовања и процеса 

специфичних у окружењу у коме предузетник често делује. 

Учење 

вештине 

Категорија 1: Комуникација, вештине презентовања, вештине 

планирања, као и вештине тимског рада и трансферзалне вештине 

суштинске за предузетништво. 

Категорија 2: Практично истраживање предузетничких шанси 

обухвата различите фазе процеса успостављања пословања, 

укључујући стварање и спровођење пословног плана. 

 

Сагледавањем циљева учења комуникационе компетентности, као и 

циљева учења предузетништва, заједнички циљеви оба процеса – и комуника-

ционог, и предузетничког образовања – јесу управо развој (предузетничке) 

иницијативе појединца да на прави начин опажа окружење, да идентификује и 

користи шансе у право време, да предвиђа исходе својих одлука уз комбина-

цију ресурса на прави начин (Serbano, 2016: 3). 
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ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА:                                                                           

ОДНОС КОМУНИКАЦИОНИХ И ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

Рад прати  концепт предузетничких компетенција истраживан разма-

трајући оба значења овог појма (предузетничке компетенције као каријерно 

опредељење, али и као компетенцијске компоненте сваког пословања и дело-

вања), са посебном пажњом посвећеном схватању предузетничких компетен-

ција као трансферзалних кључних компетенција јер и комуникационе компе-

тенције припадају истој групи компетенција. Предузетничке компетенције су у 

актуелне системе образовања интегрисане исто као и комуникационе компе-

тенције, као кључне или међупредметне компетенције чији се развој подстиче 

у свим наставним предметима и васпитно-образовним активностима у току 

школовања.  

Ова повезаност комуникационе компетентности и предузетничке компе-

тентности јасно усмерава и образовну политику, и њене актере, пре свега 

наставнике као носиоце система образовања и васпитања (Бјекић и Златић, 

2021). Потребно је да интегрисано оснажују компетентност својих ученика, да 

се ослањају на наставне процедуре развијене за развој комуникационе компе-

тентности, као и утемељено искуство и традицију у подстицању развоја креа-

тивности, иновативности, критичког мишљења, проактивности – својстава која 

се данас разматрају у контексту предузетничког образовања, али су одавно 

својства ученика које и традиционални и савремени школски системи промо-

вишу, некада у другачијим наставним оквирима.  
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ENTREPRENEURIAL AND COMMUNICATION COMPETENCES: 

INTERTWINNING OF THE TWO CONSTRUCTS 

Summary 

In the competence framework of the EU's educational policy, entrepreneurial and 

communication competences have a special place in the development of modern and 

functional citizenship, and they overlap to a great extent. The paper approaches 

entrepreneurial competences as transversal competences applicable in all areas of life – a 

system of competences transferred to different areas of activity. Communication 

competence is an expected outcome at all levels of education, and the paper highlights 

key communication competences that are relevant for entrepreneurial behavior as well. 

In addition to openness, flexibility, and other traits and competences shared by both 

systems of competences, the paper also underlines the common aspect of communication 

and entrepreneurial competence – situational awareness that represents the first step in 

improving communication, whereas entrepreneurial awareness guides adequate                  

decision-making in entrepreneurship. This connection between communication and 

entrepreneurial competence directs teachers to implement teaching procedures to 

develop communication competences that, at the same time, contribute to the 

development of entrepreneurial competence.  

Keywords: communication competence, entrepreneurial competence, situational 

awareness, educational policy.  

 

 


