
Студијски програм: Основне академске студије - Пословна економија, модул 2 – Пословна економија и предузетништво 

Назив предмета: Управљање пројектима 

Наставник/наставници: Кастратовић С. Едита, Никитовић З. Зорана 

Статус предмета: обавезни, четврта година, осми семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је упознавање студената са процесом управљања пројектима, организацијом за управљање пројектима, креирањем 
идеје, одлучивањем и процесом уговарања реализације пројекта; стицање знања о планирању, организовању, вођењу, праћењу и 
контроли о реализацији пројекта; стицање вештина за дефинисање пројектних циљева и стратегија, оспособљавање за примену 
метода и техника управљања пројектима. 

Исход предмета:   
Исход предмета су усвојена теоријска и практична знања, студент је овладао вештинама које су потребне за дефинисање, израду, 
партнерство, апликацију, имплементацију и одрживост пројеката;  оспособљеност да примене концепт управљања у реализацији 
разноврсних пројеката и постигну значајне временске и финансијске уштеде; оспособљеност за  тимски и истраживачки рад и 
успешну примену знања у пракси.  

Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Управљање пројектима: основна разматрања (Појам,  дефиниција и процес управљања пројектима, Пројект менаџер, вештине и 
знања, Дефиниција, врсте и животни циклус пројекта); Управљање пројектима од ране цивилизације до данас; Организација за 
управљање пројектима (функционална, пројектна, матрична организација, контигенцијски приступ); Креирање идеје, одлучивање и 
процес уговарања реализације пројекта; Планирање реализације пројекта; Организовање у реализацији пројекта; Вођење у 
реализацији пројекта; Праћење, контрола и систем извештавања о реализацији пројекта; Управљање ризиком и квалитетом 
пројекта; Методе и технике управљања пројектима (Prince2, Primavera, MS Project, Агилне методе управљања пројектима). 
Практична настава: 
Ближе појашњавање тема које се обрађују на предавањима. Практични рад-анализа одабраних случајева-предлога пројеката (ЕУ, 
прекогранични, регионални..); Креативна радионица:израда пројектног задатка;  Стицање вештина: анализе проблема за пројектне 
идеје, пријаве, презентовања, партнерства, управљања временом, активностима, трошковима, и рада у тиму и групи. Припрема 
колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима, подржана су презентацијама и аудио визуелним 
материјалом; Вежбе  се изводе по групама студената у учионицама и то:  као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са 
предавања; као  практични рад,  кроз израду пројектног задатка, бреинсторминг за избор пројектне идеје, тимски рад студената 
на дефинисању пројекта, циљева, активности, циљних група; дискусионе групе по питању ризика и претпоставки, као и одрживости 
пројеката, као показне, за презентацију пројетних задатака. 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања  10 Писмени испит 30 

Практична настава 10 Усмени испит 20 

Колоквијум 1  15   

Колоквијум 2 15 Укупно поена 100 

 


