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Назив предмета: Пројектни менаџмент и тимски рад 

Наставник: др Јеленa В. Крстић-Ранђић, проф. 
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Статус предмета: обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Циљ предмета је указати студентима на значај примене пројектног и тимског деловања 
усавременим пословним токовимајерјесавремени менаџер све мање налогодавац, а све више 
вођа тима у духу концепта пројектног и тимског рада. Такође, циљ је оспособити студенте да 
у пракси примењују технике пројект менаџмента,  да стекну вештине активног учешћа у 
реализацији пројеката, да могу да планирају и организују људске ресурсе и пројектне 
задатке. Исто тако, да схвате улогу термина време, трошкови и ризици пројекта, као и да 
њима адекватно управљају. 

Исход предмета  

Након успешно савладане теоријске и практичне наставе из овог предмета студенти ће бити у 

стању: да адоптирају улогу пројектног менаџмента у савременом пословању, да у пракси 

примене концепт пројектног менаџмента и да организују тимски рад.  Студенти ће имати 

способност да спроводе тимски приступ у решавању проблема асходно личним 

карактеристикама буду и вође тимова. Такође, моћи ће да у пракси примене методе и технике 

пројект менаџмента. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање пројектног менаџмента; Појам и врсте пројеката; Пројекти и процеси; Основне 
карактеристике концепта управљања пројектом; Тимови и тимски рад у пројекту; Врсте 
тимова и њихова основна обележја; Управљање временом пројекта; Управљање људским 
ресурсима; Управљање трошковима, Управљање квалитетом пројекта, Управљање ризиком 
пројекта; Технике управљања пројектом; Контрола и ревизија пројекта. 
Практична настава  

Паралела: менаџмент и пројектни менаџмент; Примери пројеката и процеса у пракси; 

Пројектни процеси и интеракције; Животни циклус пројекта; Разлике између управљања 

организацијом и управљања пројектом; Пројектни начин решавања конкретних проблема; 

Гантограм и WBS техника; Управљачки и радни тимови; Симулација пројекта – рад у 

тимовима;  Анализа и дискусија након симулације пројекта; Анализа фактора успеха и 

неуспеха пројекта; Пројектни извештај; Примена знања и вештина за успешну рализацију 

пројекта. 

Литература  

 Ноукс С., Управљање пројектима, Клио, Београд, 2005.  

 Крстић Ј., Управљање пројектима, скрипта 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе,студијеслучаја,израдаипрезентација приступних радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 



Предавања 5 писмени испит  

Вежбе 5 усмени испит 45 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 15   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени 

испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


