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Циљ предмета 

Препознати значај управљања развојним пројектима, од микро до националног нивоа, за ефикасно функционисање, 

развој и достизање других постављених циљева. Разумевање управљачког приступа у реализацији развојних 

пројеката, посебно просторни и временски оквир истих. Усвојити механизме међузависности управљања пројектима 

и остварења постављених развојних циљева и укупног доприноса економији и одрживом регионалном развоју. Циљ 

је разумети и савладати основе методологије израде пројектних предлога, развојних планова и програма.  

Исход предмета  

Студенти се упознају и оспособљавају за: препознавање, разумевање, израду и примену основних категорија 

управљања развојним пројектима. Усвајање пројектног приступа као инструмента валоризације расположивих 

потенцијала и управљања регионалним развојем, сагледавајући и потенцијалне повратне ефекте. Упознавање са 

основним методама, техникама и алатима у управљању пројектима. Развити логички модел систем прилаза 

развојном пројекту који интегрише идеју, активности, мерење постигнутих резултата и исходе, а све кроз 

постављене циљеве. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод - Управљање као појам; Управљање пројектом; Концепт управљања пројектом; Пројекат; Планирање пројекта; 

Временска одређеност пројекта; Прогресивна разрада, напредак пројекта; Пројекти и стратешко планирање; Добри и 

лоши пројекти. Фазе и животни циклус пројекта – Планирање; Изградња; Имплементација; Завршетак; Фазе 

пројекта, према ПМБОК. Функционалне области управљања пројектима. Основни појмови у управљању пројектима. 

Облици комуникације у пројектима -  Комуницирање у пројектима; Организациона комуникација; Виртуално 

управљање пројектима; Мултипројектно управљање.Тим и тимски рад у управљању пројектима - Место и улога 

тима и тимског рада; Радна група, тим, разлике; Врсте тимова; Величина тимова; Тимски рад у развојним 

пројектима; Еволуција организације тимова; Изградња тима; Карактеристике тимског рада. Приступ управљању 

људским ресурсима при управљању пројектима. Савремене методе, технике или алати у управљању пројектима. 

Систем управљања квалитетом у пројектима.  

Практична настава  

Метод извођења наставе базиран је предавањима дискусионог типа и аудиторним вежбама. У ваннаставним 

терминима гостују предавачи који су лиценцирани као оцењивачи структурних пројеката. На предавањима се 

дефинишу основни појмови развојних пројеката подржаних од државе и међународних фондова, док се на 

рачунарским вежбама разматрају примери комуникације у оквиру пријављивања пројеката. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе: Усмено излагање, дискусија и консултације, анализа и синтеза стања. Модерни облици 

презентације путем мултимедијалних помагала (компјутера, видео пројектора и интерактивне ''smart'' табле). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 20   

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

презентација пројекта, семинари итд...... 

 

 

 

 


