
Табела 5.2. Спецификација предмета   
Студијски програм : Економија и пословно управљање 

Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА 

Наставник/наставници: Марко С. Славковић 

Статус предмета: обавезан на модулу Менаџмент у јавном сектору, изборни на модулу Иновације и технолошко 

предузетништво, Маркетинг, Електронско пословање и Вештачка интелигенција 

Број ЕСПБ: 8 

Услов:  

Циљ предмета је да омогући студентима стицање теоријских и практичних знања о кључним аспектима управљања 

пројектима као средством за стварањем вредности у организацији. Профитне и непрофитне организације своје 

пословање све више организују кроз пројектни приступ што указује на потребу стицања знања из ове области. 

Комплексност односа, међузависност одлука и диверсификованост ресурса захтевају осмишљен приступ управљања 

пројектом кроз планирање, имплементацију и контролу пројеката. У реализацији циља образовања посебна пажња 

биће усмерена на тимски рад, комуникације на пројекту, приступ управљања знањем и људским ресурсима, као и 

ризиком пројекта. 

Исход предмета  

Изучавањем овог наставног предмета  студенти стичу знања о планирању, реализацији и контроли и извештавању о 

пројекту, као и о кључним претпоставкама које је неопходно обезбедити да би се омогућила успешна реализација 

пројеката. 

Студенти ће стећи следећа знања: 1) како структурирати организацију на начин да подржи управљање пројектима; 2) 

како обезбедити потребне људске ресурсе за реализацију пројекта; 3) како обезбедити ефективну комуницију на 

пројекту и размену знања; 4) на који начин управљати ризицима пројекта; 5) како пратити реализацију пројекта и како 

креирати извештаје о реализацији пројекта. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Концепт управљања пројектом; 

 Управљање људским ресурсима на пројекту, организацијом, комуникацијом, знањем, ресурсима и ризиком на 

пројекту; 

 Планирање реализације пројекта; 

 Праћење и контрола реализације пројекта; 

 Извештавање о реализацији пројекта. 

Практична настава: коришћење софтвера за управљање пројектима, презентације, индивидуални истраживачки рад, 

интерактивни тимски пројекат. 

Литература  

Основна литература: 

Јовановић, П. (2015). Управљање пројектима. 11. издање, Београд: Факултет за пројектни и иновациони менаџмент. 

Допунска литература: 

Project Management Institute (2011). Водич кроз знање о управљању пројектима. 4. издање, Загреб: Мате. 

Kerzner H.(2013). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 11th edition, Wiley, 

New Jersey. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:  2 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе: Настава ће се изводити уз активно учешће студената у дискусијама, индивидуалном и 

тимском раду. Студенти ће анализирати различите аспекте управљања пројектима кроз самосталан истраживачки рад, 

студију случаја и презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 20   

 


