
Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство, Менаџмент бизниса и логистике, 

Менаџмент технологије хране и гастрономије 

Назив предмета: Пројектни менаџмент  

Наставник: др Јелена В. Крстић-Ранђић, проф. 

Статус предмета: обавезни  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Циљ предмета јесте да студенти увиде и прихвате неопходност примене пројеката у савременом 
пословању јер се спровођење било које  промене у организацији,  одвија управо  кроз концепт 
пројекта.  Циљ је такође,   указати и на чињеницу да су се историјски многи развојни планови 
остварили управо захваљујући добро осмишљеним појединачним пројектима;. концепт пројекта је 
нашао своје место у свим сферама пословања: индустрији, пољопривреди, рачунарству, те научно-
истраживачком раду. Пројекти су будућност јер они иницирају развој. 
Коначни циљ је оспособити студенте да спознају и у пракси примене технике управљања пројектом,  
у духу тимског рада. 
Исход предмета  

Студенти ће, након савладане теоријске и практичне наставе, имати спознају и јасну слику о значају 

пројеката и управљања њима, у свим сегментима друштвеног деловања. Они ће бити стању да:  у 

пракси примене концепт пројектног менаџмента, буду активни учесници у пројекту и тимски играчи. 

Проучавањем предлога пројеката из праксе, биће оспособљени да пишу предлоге пројеката кроз:  

сагледавање тренутне ситуације, проблема на који се предлог односи и начина решавања проблема 

реализацијом пројекта; моћи ће да саставе буџет пројекта, планирају и управљају временом и 

ризицима које носи пројекат. Такође, научиће да примене концепт организовања потребних људи за 

пројектне задатке и да решавају конфликте у раду пројектног тима.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Дефинисање и врсте пројеката; Основне карактеристике концепта управљања пројектом; Писање 
пројекта; Пројектна документација; Организацијске поставке пројекта; Тимски рад у пројекту; План 
пројектних активности: буџет и логичка матрица;  Управљање временом пројекта;  Управљање 
трошковима, План квалитета и управљање квалитетом пројекта, Управљање ризиком пројекта; 
Технике управљања пројектом; Пројекат подржан информационом технологијом; Оцена пројекта и 
избор између алтернатива; Контрола пројекта и извештавање. 

Практична настава  

Разлика - менаџмент и пројектни менаџмент; Пројекти и процеси кроз практичне примере;  Писање 

пројеката – вежбање; Фазе пројектног циклуса; Пројектни начин решавања конкретних проблема;- 

вежба;  Планирање пројекта; Дизајн пројекта; Буџет пројекта – практични примери; Организациона 

структура пројекта,  Симулација пројекта – рад у тимовима;  Анализа и дискусија након симулације 

пројекта;  Анализа циљева пројекта: задовољство корисника, побољшање перформанси; Фактори који 

утичу на  (не)успех пројекта. 
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 Крстић, Ј– Управљање пројектима, скрипта 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, 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   

 


