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Циљ предмета 

Развијање неопходних теоријских и практичних знања за разумевање проблематике финансирања и 

управљања пројектима у јавном сектору. Значај пројеката за локални економски развој претпоставља 

њихову ефикасну реализацију у задатим роковима и оквирима расположивих финансијских средстава. 

То подразумева детаљно сагледавање методолошког концепта управљања пројектима у јавном сектору, 

техника за процену ресурса и трошкова пројеката, анализе финансијских аспеката пројеката 

(карактеристика извора финансирања, финансијске изводљивости пројекта, композиције финансијске 

структуре, идентификовања изазова и ризика пројеката), као и припрему и оцену финансијске и 

економске ефективности пројектних предлога по различитим методологијама (IPA, UNDP). 

Исход предмета 

Очекује се да ће студенти успешним савладавањем градива из овог предмета бити оспособљени да 

схвате значај управљања и финансирања пројекта у јавном сектору. Стечена знања и вештине везане за 

иницирање, планирање, оцену ефективности, реализацију, контролу и затварање пројеката, управљање 

финансијама, трошковима, ресурсима и ризиком пројеката могу се практично применити у циљу 

повећања ефикасности реализације пројеката у јавноj управи, као важних фактора локалног економског 

развоја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање пројеката, врсте пројеката, животни циклус пројеката; Специфичне карактеристике 

пројеката у јавној управи; Општи модел управљања пројектима у јавној управи; Планирање реализације 

пројеката у јавној управи; Управљање временом, трошковима и обимом пројеката у јавној управи; 

Изазови управљања људским ресурсима код пројеката у јавној управи; Управљање комуникацијама код 

пројекaта у јавној управи; Пројектно дизајнирање и планирање за пројекте ЕУ, Анализа извора 

финансирања пројеката у јавној управи и одлучивање о финансијској структури; Управљање ризиком 

пројеката у јавној управи, Cost-benefit анализа јавних пројеката. 

Практична настава:  

Вежбе, анализа конкретних пројеката и случајева из праксе, презентације студената, дискусије.  
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска и практична настава, самостални рад студената, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 

Студије случајева 5 Усмени испит (тест) 40 

Колоквијум-и 40 ………..  

Семинар-и 10   

 

  


