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Назив предмета: Планирање и пројектовање у менаџменту 

 

Шифра предмета Статус 
предмета 
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Фонд 
часова 

СНБ3.1042 Изборни VI 6 45+15 

 

Циљеви предмета 
Стицање знања о улози планирања и пројектовања у 
менаџменту, методама планирања и дизајнирања пројеката 

Исход изучавања 
Способност операционализације метода и техника 
планирања у менаџменту као и имплементације знања о 
пројектовању у процесу управљања пројектним задацима 

Садржај и структура 
предмета 

Теоријска настава 
1. Управљање пословним системима. Појам и врсте 
пројеката.  
2. Дефинисање пројекта. Концепт управљања пројектом.  
3. Развој и дефинисање концепта урпављања пројектом,  
нове тенденције у развоју управљања пројектом.  
4. Организација за управљање пројектима.  
5. Управљање људским ресурсима.  
6. Процес уговарања пројеката и врсте уговора.  
7. Управљање квалитетом пројеката. Функције и процес 
управљања квалитетом пројеката.  
8. Управљање ризиком пројекта.  
9. Управљање комуникацијом у пројекту.  
10. Управљање променама у пројекту.  
11. Планирање реализације пројекта.  
12. Праћење и контрола реализације пројекта.  
13. Стандардни рачунарски програми за управљање 
пројектом 
14. Методе и технике за управљање пројектом 
 
Практична настава 
Примена метода и техника планирања у пројектном 
менаџменту 

Циљеви предмета 
Стицање знања о улози пројектовања и планирања у 
менаџменту, методама планирања и дизајнирања пројеката. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



П Р Е Д А В А Њ А 
Недеља Тематска јединица број часова 

I 
Појам и задатак управљања пословним системима. Појам, 
врсте и основне одлике пројеката  

3 

II Дефинисање пројекта (врсте, особине и животни циклус) 3 

III 
Појам, предмет и задатак управљања пројектом (развој 
концепта пројектног менаџмента и стратегијски контекст). 
Нове тенденције у развоју управљања пројектом 

3 

IV 

Организација за управљање пројектом (функционална, 
пројектна, матрична организација, контигенцијски приступ, 
пројектни експедитор, пројектни координатор, матрична и 
пројектна форма) 

3 

V 

Управљање људским ресурсима. Субјекти у управљању 
пројектима и њихове улоге (руководилац пројекта, 
пројектни тимови, мотивација чланова пројектног тима, 
управљање конфликтима) 

3 

VI 
Управљање ресурсима за реализацију пројекта (буџет, 
људски, материјални и финансијски ресурси) 

3 

VII 
Процес уговарања пројеката и врсте уговора (субјекти, фазе 
процеса уговарања, врсте уговора) 

3 

VIII 
Управљање квалитетом пројекта (процес, функције и 
систем обезбеђења квалитета пројекта, алати и технике за 
контролу квалитета пројекта) 

3 

IX 
Управљање ризиком пројекта (значај управљања ризиком, 
фазе управљања ризиком, методе за процену ризика) 

3 

X 
Управљање комуникацијом у пројекту (видови и субјекти 
комуникације) 

3 

XI 
Управљање променама у пројекту (врсте промена, процес 
управљања променама, успешност имплементације 
промена) 

3 

XII 
Планирање реализације пројекта (планирање времена, 
ресурса и трошкова реализације пројекта) 

3 

XIII 
Имплементација пројекта (процес имплементације, његове 
карактеристике, предимплементација, активности на 
имплементацији, управљање послом) 

3 

XIV 

Праћење и контрола реализације пројекта  (циклус 
планирања, мониторинга и контроле, управљање 
информацијама, информациони систем за управљање 
пројектом). Ревизија пројекта (процес вредновања – сврха, 
основни елементи и методе) 

3 

XV 
Методе и технике за управљање пројектом. 
Стандардни рачунарски програми за управљање пројектом 

3 

 
 
 
 
 



В Е Ж Б Е  
Недеља Тематска јединица број часова 

I 
Основни појмови у управљању пројектима (појам 
управљања, појам планирања, појам пројекта) 

1 

II 
Концепт управљања пројектом (дефиниције и технике у 
пројектном менаџменту) 

1 

III 
Основни типови организације за управљање пројектима 
(организационе шеме) 

1 

IV 
Задатак и улога руководиоца пројекта у одабиру и 
мотивисању чланова пројектног тима  

1 

V 
Планирање ресурса – планирање потребне радне снаге и 
времена (основне методе и технике) 

1 

VI 
Планирање ресурса – планирање потребних материјала, 
опреме и буџета (основне методе и технике) 

1 

VII 
Планирање квалитета, алати и технике за контролу 
квалитета 

1 

VIII Планирање и методе за процену ризика (алати и технике) 1 

IX 
Врсте временских планова, планирање материјала и набавке 
опреме 

1 

X 
Систем оперативног планирања и праћења реализације 
пројекта 

1 

XI Систем извештавања о реализацији пројекта  1 
XII Основне методе за вредновање пројекта 1 
XIII Основне методе и технике пројектног менаџмента 1 
XIV Методе за праћење и контролу реализације пројекта 1 
XV Стандардни рачунарски програм за управљање пројектом 1 

 
 
 
 
Облици извођења наставе 
 

 
Предавања, вежбе, семинари, презентације, 
консултације. 

Начин оцењивања на 
предмету 
 

предиспитне обавезе:  30 поена (активност током 
наставе 10, активност на вежбама 20) 
писани испит: 70 поена 
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Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

Наставник: доц. др Кристина Радојевић 
Сарадник: / 
Е-mail: kristina_radojevic@yahoo.com 
Консултације (летњи семестар): Среда, 15:00-16:30h 

 
ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

1. Појам и врсте пројеката 
2. Животни циклус пројекта 
3. Дефинисање концепта управљања пројектом 
4. Основне карактеристике концепта управљања пројектом 
5. Функционална организација 
6. Пројектна организација 
7. Матрична организација 
8. Контигенцијски приступ 
9. Пројектни експедитор 
10. Пројектни координатор 
11. Матрична форма 
12. Пројектна форма 
13. Управљање људским ресурсима 
14. Субјекти у управљању пројектима 
15. Улога руководиоца пројектом 
16. Пројектни тим 
17. Мотивација чланова пројектног тима 
18. Управљање конфликтима 
19. Управљање уговарањем (врсте уговора) 
20. Управљање квалитетом пројекта 
21. Систем обезбеђења квалитета пројекта 
22. Управљање ризиком пројекта 
23. Метод процене ризика 
24. Управљање комуникацијама у пројекту 
25. Управљање променама у пројекту 
26. Планирање времена реализације пројекта 
27. Врсте временских планова 
28. Планирање материјала 
29. Планирање и набавка опреме 
30. Планирање трошкова реализације пројекта 
31. Имплементација пројекта 
32. Праћење и конторла времена реализације пројекта 
33. Праћење и контрола ресурса 
34. Праћење и контрола трошкова реализације пројекта 
35. Систем оперативног планирања и праћења реализације пројекта 
36. Извештавање о реализацији пројекта 
37. Ревизија пројекта 
38. Методе процене трошкова 
39. Технике мрежног планирања 
40. Стандардни рачунарски програми за управљање пројектима 

 


