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SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

EKONOMIJA 



ŠTO TO UČI

EKONOMIST

 UČI KAKO NAJBOLJE ISKORISTITI 

OGRANIČENE MOGUĆNOSTI I 

ZADOVOLJITI SVE POTREBE I ŽELJE

 PRIMJENJUJE NAUČENO U PRAKSI



Što vas čeka ?

 Četiri godine

 Općeobrazovni 
predmeti

 Stručni predmeti

 Izborni predmeti

 Državna matura



STATISTIKA

TRŽIŠTE KAPITALA

BANKARSTVO I 

OSIGURANJE

PODUZETNIŠTVO

I

VJEŽBENIČKA
TVRTKA

Što ćete naučiti



OSNOVE EKONOMIJE 

Teoretske osnove o ekonomiji kao znanosti naučit 

ćete kroz predmet Osnove ekonomije koji ćete 
učiti sve četiri godine. Na kraju školovanja znat 

ćete zašto je ekonomija važna i prisutna u svim 

dijelovima našeg života.

Što ćete naučiti



RAČUNOVODSTVO

je predmet u kojem ćete naučiti kako poduzetnik 

svoje poslovanje treba iskazati brojkama koje 

imaju smisleno značenje.

Računovodstvo učite sve četiri godine, a na kraju 

školovanja ćete znati pročitati brojke iz 

financijskih izvješća i reći je li poduzetnik 

ostvario dobit ili gubitak, tj. zaradio ili izgubio 

uloženi kapital.

Što ćete naučiti



 POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1. i 2. razred

Prvi razred uči pisati na računalu sa deset 

prstiju ne gledajući u tipkovnicu

to se zove desetoprsto slijepo pisanje

Drugi razred uči kako napisati poslovno 

pismo, životopis, zapisnik sa sastanka itd----

Što ćete naučiti



KOMUNIKACIJSKO PREZENTACIJSKE 

VJEŠTINE

Kako vašu prezentaciju učiniti zanimljivom i 

kako se obući, kako govoriti, kakvo držanje 

tijela imati kad je predstavljate drugima 

naučit ćete u trećem razredu kroz ovaj 

predmet.

Što ćete naučiti



 BANKARSTVO I OSIGURANJE

 TRŽIŠTE KAPITALA

predmeti kroz koje ćete naučiti ono što svi

moramo znati, a to je kako najbolje 

rasporediti i uložiti svoj novac, kako

jednostavno zadovoljiti svoje želje i potrebe sa

novcem koji imamo.

Što ćete naučiti



PODUZETNIŠTVO I VJEŽBENIČKA TVRTKA

Poduzetnik - to sam ja 

a treba mi ideja, kapital i ZNANJE

Znanje koje ste stekli kroz poduzetništvo 

u 1. i 2. razredu primijenit ćete  u 3. i 4. 

razredu. Razvit ćete poduzetničku ideju i 

osnovati tvrtku, zaposliti se i raditi na 

različitim radnim mjestima u potpuno 

opremljenom uredu vježbeničke tvrtke.

Što ćete naučiti



MARKETING 

Možete imati najbolji proizvod i uslugu, ali ako 

nemate dobar marketinški plan možete ostati 

bez planirane zarade.

U trećem i četvrtom razredu, otkrit ćete tajne 

marketinga i njegovu zadaću.

Što ćete naučiti



DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Svi želimo živjeti na zelenom planetu i voditi 

brigu jedni o drugima. Kako to uraditi kao 

poduzeće naučit ćete na ovom predmetu kroz 

brojne primjere.

Što ćete naučiti



STATISTIKA

Kako pročitati grafikone

i tablice koje svakodnevno viđamo

od sporta, preko turizma, medicine

i gospodarstva

naučit ćete u trećem razredu kroz

statistiku.

Što ćete naučiti



Znanje koje stekneš kroz svoje školovanje, 

upotpunit ćeš posjetima sajmovima,

kulturnim događajima, sudjelovanjem u 

različitim humanitarnim akcijama.

Znanje možeš pokazati i usporediti sa 

drugim učenicima kroz natjecanja, te 

nastupe na sajmovima mladih 

poduzetnika.

Što kad završim?



Na kraju uspješnog školovanja ti si

EKONOMIST

možeš se zaposliti u banci, osiguravajućim 
tvrtkama, marketinškim agencijama, 

knjigovodstvu, hotelijerstvu i sl.,

te znati mnogo o svojim osobnim 
financijama 

ili

Možeš položiti maturu i nastaviti svoje 
školovanje na nekom od fakulteta

Što kad završim?



HVALA NA PAŽNJI!

Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12, 20350 Metković, 

ss-metkovic.skole.hr


