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Студијски програм: Пословна економија и предузетништво (120 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други ниво студија 

Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА 

Наставник: Кастратовић Едита 

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ: 8 

Услов:Уписан I семестар, одслушана настава из предмета и успешно реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета 

Упознавање студената са принципима, функцијама, организацијом, планирањем, акитвностима, буџетом, 

имплементацијом и контролом управљања различитим врстама пројеката и стицање знања и вештина 

потребних за дефинисање пројектих  циљева и стратегија како би се обезбедила адекватна подршка њиховој 
реализацији и одрживости и утицало на решавање дефинисаних проблема на дуги рок, савладавање  метода 

и техника, као и методологија ЕУ  за  пројектовање и њихова примена. 

Исход предмета  

Након положеног испита студент поседује теоријска и практична знања и вештине које су потребне за 

дефинисање, израду, партнерство, апликацију, имплементацију и одрживост пројеката, за стратешко 

мишљење, тимски и истраживачки рад и успешну примену теоријских и практичних знања из ове области 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод, Појам, врсте и дефинисање пројекта; Функције управљањем пројектом (Постављање циља, 

Планирање, Организација, Контрола); Функционални концепт управљања пројектом; Програм менаџмент; 

Организација за управљање пројектом;Управљање људским ресурсима;Управљање уговарањем; Управљање 

квалитетом пројекта:Процес, Систем обезбеђења квалитета; Управљање ризиком пројекта, Метод процене 

ризика; Управљање комуникацијама у пројекту; Планирање реализације пројекта; Праћење и контрола 
ресурса, трошкова, систем оперативног планирања и праћења реализације пројекта; Систем извештавања о 

реализацији пројекта; Пројектни циклус; Методе и технике управљања пројектима: структурни дијаграми, 

мрежно планирање, приоритетна метода, метода остварене вредности, метод кључних догађаја, методе: 

ПБС, WБС, ОБС, стандардни рачунарски програми за управљање пројектом, Primavera Project Planner, 

Мicrosoft Project. управљање са више пројеката, портфолио и програм менаџмент; Оптимизација ресурса; 

Методе процене трошкова; Симулирање резултата и затварање пројекта; Специјализоване области 

менаџмента у управљању пројектом, Нове тенденције у развоју ПМ: Пројектно управљање, Пројектно 

оријентисана организација, Мултипројектно управљање, Виртуелни пројект менаџмент,Контингенцијски 

приступ управљања пројектом- Пројектни експедитор, пројектни координатор, матрична форма, пројектна 

форма; Карактеристике професије пројект менаџера, Речник појмова. 

Практична настава: Вежбе (упознавања са пројектном докуменатцијом и позивом, апликацијама, вежбе 

метода и техника),  студијски истраживачки рад, тимски рад на  анализи одабраних случајева-предлога 
пројеката, (пројекти ЕУ, из структурних фондова ЕУ, прекогранични пројекти, регионални пројекти, 

инфраструктурни пројекти) стицање вештина: анализе проблема за пројектне идеје, пријаве,  презентовања, 

партнерства, управљања временом, активностима, трошковима, и рада у тиму и  групи. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава:3 

Методе извођења наставе:   

Предавања, креативне радионице на сагледавању партнерстава, улога и интереса. Вежбе бреинсторминг за 

избор пројектне идеје, тимски рад  студената на дефинисању пројекта, циљева, активности, циљних група;  

дискусионе групе за питања ризика и претпоставки, као и одрживости пројеката, рад у малим групама на 

евалуацији презентованих пројеката. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 40 Завршни испит  Поена 60 

активност у току предавања 10 усмени испит 60 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   

 


