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Назив предмета:  

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА Шифра предмета: 12453 
Број ЕСПБ: 8 
Статус предмета:  Изборни 
Услов:  нема 
Циљ предмета:   
Стицање најновијих знања из теоријских основа управљања пројектима као специјализоване менаџмент 
дисциплине. Упознавање и овладавање основним методама и техникама које се користе у управљању 
пројектима. Оспособљавање студената за примену знања из теорије управљања пројектима у планирању, 
праћењу и контроли пројеката. 
Исход предмета:   
Кандидат ће  бити оспособљен да схвати улогу пројектног приступа у реализацији развојних активности 
предузећа, као и методе како  унапредити тимски рад и управљање пројектима уз примену информационих 
технологија. Студенти су оспособљени да планирају, прате и контролишу мање подухвате. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Управљање пројектима. Појам и дефинисање пројекта. Основна обележја пројеката. Врсте пројеката. 
Животни циклус пројекта. Настанак и развој управљања пројектом. Основне карактеристике концепта 
управљања пројектом. Основни концепт управљања пројектом Функционални концепт управљања 
пројектом. Организација за управљање пројетком. Управљање људским ресурсима у пројекту. Управљање 
квалитетом пројекта Планирање реализације пројекта. Праћење и контрола реализације пројекта. Основи 
технике мрежног планирања. Анализа ресурса. Оптимизација односа време радна снага и оптимизација 
односа време трошкови. Планирање и праћење реализације пројекта применом технике мрежног 
планирања. 
Практична настава: 
Управљање бизниз пројектима. Руководилац пројекта. Систем извештавања о реализацији пројекта. 
Информациони системи за управљање пројектом. Примена у пракси пројект менаџмента. Пример из праксе 
оптимизације односа време радна снага и оптимизације односа време трошкови. Примена у пракси мулти 
пројектног управљања. 
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Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад:
Остали часови: 

2 3 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
Аудиторна предавања и вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит 40 
Практична настава 20 Усмени испит  
Колоквијум-и 10   
Графички рад 20   
Укупно 60 Укупно 40 
 


