
Студијски програм: Менаџмент бизниса и логистике 

Назив предмета: Пројектни менаџмент – практикум (case study) 
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Статус предмета: обавезни  

Број ЕСПБ: 2 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Сама чињеница да се данас у савременим токовима пословања свака промена у циљу развоја 

отелотворава кроз пројекат, указује на циљ изучавања управљања пројектним активностима. 

Указати студентима, будућим учесницима и менаџерима пројеката, на: дизајнирање и писање 

пројектне документације, активности и фазе у пројектима, принципе управљања и контроле 

пројектних активности, улоге у пројекту, тестирање пројекта, изучавање пројеката конкретно 

спроведених у пракси,  као и практичан рад на симулацији пројекта -  основни је циљ изучавања овог 

наставног предмета.  

Исход предмета  

Након  успешно  савладане теоријске наставе, а нарочито изучавања Студије случаја – конкретног 

реализованог пројекта, студенти  ће  бити  у  стању: спознају успешну праксу у области учешћа и 

управљања пројектом, у пракси примене концепт и технике  пројект менаџмента, уштеде време у 

конкретним пројектим задацима и администрирању, изведу пројекат до реализације кроз адекватно 

управљање људским ресурсима, буџетом и ризицима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са појмовима пројекта и пројектног менаџмента; Улога пројеката у организацијама;  

Дизајнирање пројекта; Фазе пројекатних активности; Принципи управљања и контроле реализације 

пројекта; Улоге у пројекту и организовање пројектног тима; Управљање временом и трошковима; 

Надгледање и контрола пројектних активности; Сагледавање и превенција ризика у пројекту; 

Тестирање пројекта. 
Практична настава  

Разлика између пројеката и процеса у пракси;  Практична примена концепта пројектног начина 

достизања задатог циља; Упутства и корисни савети у превенцији уобичајених проблема у 

спровођењу пројеката; Тимски рад на конкретном пројекту – симулација свих фаза у пројекту; 

Анализа конкретно спроведеног пројекта у пракси кроз све активности, почевши од дизајнирања 

и писања пројекта, преко пројектних процеса и активности, до тестирања и реализације 

конкретног пројекта.  

Литература  
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 Пројектна документација конкретног пројекта, спроведеног у пракси 
 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 0 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања,  вежбе, презентација примера спроведеног пројекта у пракси, тимски рад на 

симулацији пројекта, израда и презентација семинарских  радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит / 

практична настава 5 усмени испит 45 

колоквијум 1 30 ..........  

колоквијум 2 /   

семинар-и 15   

 


