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Циљ предмета 

Упознавање студената сасвим фазама и алатима управљања пројектним циклусом који обезбеђују 
захтеване техничке перформансе и квалитет пројекта, уз најмање време и трошкове реализације. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената да разумеју да управљање пројектом представља научно заснован и у пракси 
проверен концепт којим се, уз помоћ одговарајућих метода организације, информатике, планирања, вођења 
и контроле, врши рационално усклађивање потребних ресурса и координација потребних активности да би 
се одређени пројекат реализовао на најбољи начин.   
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам пројекта, дефинисање пројекта. Животни циклус пројекта. Концепт Управљања пројектом, основни 
концепт управљања пројектом. Пројектна организација. Матрична организација. Процес извођења 
пројекта. Управљање квалитетом пројекта, процес управљања квалитетом пројекта. Управљање ризиком 
пројекта, концепт управљања ризиком пројекта. Управљање комуникацијама у пројекту, процес 
комуницирања. Управљање променама у пројекту, врсте промена у пројекту, концепт управљања 
променама. Партиципативно планирање реализације пројекта, планирање времена реализације пројекта, 
планирање ресурса, планирање трошкова реализације пројекта.  Праћење и контрола реализације пројекта, 
праћење и контрола времена, праћење и контрола ресурса, праћење и контрола трошкова.   Проналажење 
адекватног модела финансирања будућих пројеката, представљање могућих донатора и процедура. Систем 
извештавања о реализацији пројекта. Методе и технике управљања пројектима, структурни дијаграми. 
Методе процене трошкова.  
Практична настава  
Партиципативна припрема предлога пројекта из области заштите животне средине. Прикупљање података 
и информација за израду предлога пројекта. Радионице (рад у малим групама) за партиципативно 
одлучивање о идејама, циљевима, резултатима и активностима будућих пројеката. Проналажење 
адекватног модела финансирања будућих пројеката, представљање могућих донатора и процедура. 
Разматрање примера успешних пројеката из. Размена припремљених предлога пројеката између студената 
у циљу савладавања процеса оцењивања/евалуације пројеката. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 4 (60) 

Методе извођења наставе 

Предавања, партиципативни рад у малим групама, радионице, писмени и усмени испит. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 30   

колоквијум 20 ..........  
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