
Студијски програм: Пројектни менаџмент/Пословни и иновациони менаџмент 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Савремени менаџмент 

Наставник: Павловић Б. Катарина, Mилан С. Томић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са основним принципима, методама и концептима савременог менаџмента 

2. Стицање знања о основним методама, техникама и процедурама савременог менаџмента 

3. Овладавање основним поставкама и концептима традиционалног менаџмента 

4. Упознавање са новим концептима савременог менаџмента 

5. Упознавање са модерним концептима учења и управљања знањем 

6. Стицање знања о лидерству и тимском раду 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да: 

1. Разуме основне принципе и методе традиционалног и савременог менаџмента 
2. Примењује основне елементе традиционалног менаџмента 

3. Разуме основне принципе савременог менаџмента 

4. Анализира могућности примене савременог менаџмента у организацији 

5. Успешно користи основне елементе и концепте савременог менаџмента 

6. Прати развој нових метода и концепата савременог менаџмента 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Традиционални и савремени менаџмент 

Основни концепти традиционалног менаџмента 

Основни принципи и елементи савременог менаџмента 

Лидерство и тиски рад 

Савремени менаџер – лидер 

Нови концепти менаџмента 
Управљање знањем 

Учење и иновације 

Организација која учи  

Практична настава :Вежбе 

Управљање помоћу циљева 

Тимски рад – примери, радионице 

Лидерство, лидер и тим – примери, радионице 

Савремени менаџер – лидер 

Учење, знање и иновације 

Студије случаја 

Литература  

1. Јовановић П.: Савремени менаџмент, ВШПМ, Београд, 2009.  
2. Јовановић П., Петровић Д.: Савремени трендови у развоју менаџмента, ФОН, Београд, 2007. 

3. Certo S. C., Certo S. T.: Модерни менаџмент, МАТЕ д.о.о., Загреб, 2008 

Број часова  активне наставе (недељно) Остали часови 

Предавања: 4 Вежбе: 2 Други облици наставе: 2 Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 30 поена Завршни испит  60 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

радионице 30   

 

../Prilog%209.5.%20Knjiga%20nastavnika/Milan%20S.%20Tomic.doc


 

Студијски програм : Пројектни менаџмент  

Назив предмета: Методологије пројектног менаџмента 

Наставник: Јовановић Д. Аца, Берић М. Ивана, Буха В. Весна, Мишковић В. Василије 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: / 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са савременим методологијама за управљање пројектима које се користе у 

свету и код нас. 

2. Стицање знања о основним принципима савремених методологија за управљање пројектима 

3. Овладавање са могућностима примене YUPMA и PMI методологије 

4. Овладавање са могућностима примене методологија за управљање бизнис и друштвеним пројектима 

Исход предмета  

1. Разумевање предности примене савремених методологија за управљање пројектима 
2. Успешну примену савремених методологија за управљање пројектима 

3. Идентификацију главних предности примене савремених методологија за управљање пројектима 

4. Примену YUPMA и PMI методологије 

5. Успешно праћење развоја савремених методологија за управљање пројектима 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Развој методологија за управљање пројектима 

YUPMA методологија за управљање пројектима 

Методологија PRINCE 2 

PMI методологија 

Методологија APM 

Методологија управљања бизнис пројектима 
Методологија управљања друштвеним пројектима 

Практична настава  

Примена YUPMA методологије 

Примена методологија за управљање бизнис и друштвеним пројектима 

Примена PMI методологије 

Студије случаја 

 

Литература  

1. Јовановић П: Управљање пројектом, ВШПМ, Београд, 2012. 

2. А Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBoK, 4th edition, Project Managament 

Institute, 2008. 

3. Јовановић П., Дробњаковић С., Мишковић В., Шобајић В.:Методологије за управљање пројектима, 
ВШПМ, Београд, 2013. (интерни материјал) 

Број часова активне наставе 

(недељно) 

Предавања: 4 Вежбе: 2 Други облици наставе: 2 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, консултације  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 



Студијски програм: Пројектни менаџмент 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Правци развоја пројектног менаџмент 

Наставник: Јовановић Д. Аца, Берић М. Ивана 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са најновијим правцима развоја пројектног менаџмента 

2. Овладавање савременим методологијама у пројектном менаџменту 

3. Стицање знања о најновијим дисциплинама у пројектном менаџменту 

4. Упознавање са вештинама нових менаџерских позиција у пројектном менаџменту 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

1. Разумевање основних принципа и поставки савремених дисциплиона пројектног менаџмента 

2. Успешно коришћење савремених методологија пројектног менаџмента 

3. Примену најновијих знања из стратегијског пројектног менаџмента 

4. Разумевање савремених трендова у развоју пројектног менаџмента 

5. Примену метода, техника и вештина нових менаџерских позиција 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни принципи и концепти пројектног менаџмента 
Основни принципи програм и пројектног портфолио менаџмента 

Управљање портфолиом ИТ пројеката 

Стратегијски пројектни менаџмент 

Стратегијски пројектни портфолио менаџмент 

Пројектно оријантисане организације 

Практична настава 

Примена методологија пројектног менаџмента 

Примери програма и портфолиа пројеката 

Примери повезивања стратегијских циљева компаније и циљева пројеката 

Примери анализе пројектног и стратегијског пројектног менаџмента 

Литература  

1. Јовановић П и др:Правци развоја пројектног менаџмента, ВШПМ, Београд, 2010. 
2. Garies R: Happy projects, Manz, Wien, 2005. 

3. Davidson J. Frame: The new Project Management, Jossey-Bass a Wiley Company, USA, 2002. 

Број часова  активне наставе (недељно) Остали часови 

Предавања: 4 Вежбе: 2 Други облици наставе:2 Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    

 

 

 



Студијски програм: Пројектни менаџмент/Пословни и иновациони менаџмент 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Управљање знањем 

Наставник: Буха В. Весна 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 10 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са савременом теоријом и праксом управљања знањем 

2. Стицање знања о основним принципима управљања знањем 

3. Овладавање са процесом управљања знањем 

4. Стицање знања о организацији и менаџерима управљања знањем 

5. Упознавање са пројектима менаџмента знања 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет је оспособљен за: 

7. Разумевање основних принципа и поставки управљања знањем 

8. Успешно коришћење основних елемената процеса управљања знањем 
9. Разумевање процеса креирања знања 

10. Примену метода трансфера и коришћења знања 

11. Анализу могућности управљања пројектима знања 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Дефинисање и класификација знања 

Експлицитно и имплицитно знање 

Процес управљања знањем 

Процес креирања знања 

Чување знања 

Трансфер знања 

Коришћење знања 

Организације базиране на знању 
Пројекти менаџмента знања 

Пројектни менаџер знања 

Извршни директор знања 

Практична настава  

Врсте знања – пример 

Креирање знања 

Организације базиране на знању 

Пројекти менаџмента знања – примери 

Управљање пројектима менаџмента знања 

Литература  

1. Машић Б., Ђорђевић Бољановић Ј.: Knowledge Management, Београд, 2006. 

2. Madanmohan Rao ed.: Knowledge Management – Tools and Techniques, Elesevier Butterworth-Heinemann, 
Oxford, 2005. 

3. Malhotra Y.: Knowledge Management and Business Model Innovation, Idea Group Publishing, 2001. 

4. Harvard Business Review on Knowledge Management, Harvard Business Press, 1998. 

Број часова  активне наставе (недељно) Остали часови 

Предавања:4 Вежбе:2 Други облици наставе:  Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 40 Завршни испит  60 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

 



Студијски програм : Пројектни менаџмент  

Назив предмета: Пројектно лидерство 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Наставник: Војислав М. Ђорђевић, Милетић З. Љиљана 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: / 

Циљ предмета 

1. Стицање најновијих знања из пројектног лидерства као посебне области пројектног менаџмента 

2. Стицање знања о основним принципима и поставкама пројектног лидерства 

3. Овладавање са основним моделима пројектног лидерства 

4. Овладавање са вештинама и знањимапројектног лидера  

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

1. Разумевање основних теоријских поставки пројектног лидерства 

2. Успешну примену основних метода и техника пројектног лидерства 

3. Идентификацију и дефинисање главних улога пројектног лидера 
4. Примену модела пројектног лидерства 

5. Успешно праћење најновијих знања из пројектног лидерства 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање пројектног лидерства 

Основа пројектног лидерства 

Модел пројектног лидерства  

Улоге пројектног лидера  

Пројектни лидер и пројектни тим 

Изазови пројектног лидерства 

Ефикасност пројектног лидерства  

Лидерство и друге управљачке дисциплине 

Практична настава  
Пројектни тимови и тимски рад 

Вођење пројектног тима  

Улога пројектног лидера у тимском одлучивању 

Савети за вођење  пројектног тима 

Компетентност пројектног лидера 

Недостатак лидерства у пројектима 

Оцена пројектног лидерства са аспекта организације, са аспекта тима и са индивидуалног аспекта 

Студије случајева 

Литература  

1. Kloppenborg T., Shriberg A., Venkatraman J.: Project Leadership - Management Concepts, Vienna, 2003 

2. Milisavljević M.: Liderstvo u preduzećima, Čigoja štampa, Beograd, 1999 

3. Yukl, G.: Leadership in Organizations, Prentice Hall, New Jersey, 2002 

 

Број часова активне наставе (недељно) Предавања: 4 Вежбе: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, 

консултације  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 

 

поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
...... 

 

../Prilog%209.5.%20Knjiga%20nastavnika/Vojislav%20M.%20Djordjevic.doc


Студијски програм : Пројектни менаџмент  

Назив предмета: Управљање квалитетом пројекта 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Наставник: Павловић Б. Катарина, Вуковић М. Миодраг 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: / 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са основним карактеристикама процеса управљања квалитетом пројекта  

2. Овладавање са процедурама, методама и техникама у управљању квалитетом пројекта 

3. Стицање знања о концепту управљања квалитетом пројекта 

4. Овладавање са подпроцесима управљања квалитетом пројекта 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

1. Разумевање основних принципа управљања квалитетом пројекта 

2. Успешну примену метода и техника управљања квалитетом пројекта 

3. Примену процедура управљања квалитетом пројекта 
4. Дефинисање улога пројектног менаџера у управљању квалитетом пројекта 

5. Успешно праћење нових знања из управљања квалитетом пројекта 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Концепт управљања квалитетом пројекта 

Процес управљања квалитетом пројекта  

Планирање квалитета пројекта 

Обезбеђење квалитета пројекта 

Контрола квалитета пројекта 

Унапређење процеса управљања квалитетом пројекта  

 

Практична настава  

 Основе управљања квалитетом пројекта 
Подпроцеси управљања квалитетом пројекта 

Методе и технике планирања квалитета пројекта 

Методе и технике обезбеђења квалитета пројекта 

Методе и технике контроле квалитета пројекта 

Литература  

1. Раковић Р.: Квалитет у управљању пројектима, Грађевинска књига, Београд, 2007.год. 

2. Раковић Р.: Управљање квалитетом пројекта, ВШПМ, БЕоград, 2011 

3. Kloppenborg T.J., Petrick J.A.: Managing project quality, Management concepts, Vienna, 2002 

 

Број часова активне наставе 

(недељно) 

Предавања:4 Вежбе: 2 Други облици наставе: 2 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, консултације  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 20 усмени испт  

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 



Студијски програм: Пројектни менаџмент 

Врста и ниво студија:Мастер академске студије 

Назив предмета: Управљање капиталним пројектима 

Наставник: Василије В. Мишковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са најновијим знањима из области теорије и праксе управљања капиталним 

пројектима 

2. Стицање знања о савременим методама и техникама које се користе у управљању капиталним  пројектима  

3. Овладавање са основним елементима за припрему и оцену капиталних пројеката 

4. Стицање знања о критеријумима и методама за оцену капиталних пројеката  

5. Упознавање сa методологијама за припрему и оцену капиталних пројеката  

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

1. Разумевање основних и теоријских поставки и принципа управљања капиталним пројектима 

2. Примена знања из израде капиталних пројеката 

3. Успешно коришћење методологија за оцену капиталних пројеката  

4. Разумевање основних елемената везаних за критеријуме и методе за оцену капиталних пројеката   

5. Примену знања у управљању капиталним пројектима  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Врсте капиталних пројеката 

Карактеристике капиталних пројеката 

Припрема капиталних пројеката 

Оцена капиталних пројеката 

Методологије за припрему капиталних пројеката 

Методологије за оцену капиталних пројеката 

Финансирање капиталних пројеката 
Управљање капиталним пројектима 

Практична настава 

Садржај студија и пројеката 

Пример израде капиталних пројеката 

Примери оцене капиталних пројеката 

Компаративна анализа примене критеријума и метода 

Литература  

1. Јовановић П. и др. : Управљање реализацијом инвестиционих пројеката, ВШПМ, Београд, 2013. 

2. Bent F., Nils B., Werner R.: Megaprojects and risk: an anatomy of ambition, Cambridge University Press, New 

York, 2003. 

3. Јовановић П.: Управљање инвестицијама, ВШПМ; Београд, 2008. 

4. Јовановић П.: Инвестиционо одлучивање, Графослог, Београд, 1999. 

Број часова активне наставе (недељно) Остали часови 

Предавања: 4 Вежбе:  3 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:2 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    

 



 

Студијски програм: Пројектни менаџмент 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Управљање бизнис и друштвеним пројектима 

Наставник: Љиљана Ф. Березљев, Јовановић Д. Аца 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета 

6. Упознавање студената са најновијим знањима из пројектног менаџмента 

7. Овладавање методама управљања бизнис и друштвеним пројектима  

8. Стицање знања о методологијама за управљање бизнис и друштвеним пројектима 

9. Упознавање и овладавање вештинама пројектног менаџера 

 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

6. Разумевање основних поставки управљања бизнис и друштвеним пројектима 

7. Успешно коришћење метода и техника управљања бизнис и друштвеним пројектима 

8. Примену методологија за управљање бизнис и друштвеним пројектима 

9. Разумевање повезаности са основним концептом пројектног менаџмента 
10. Праћење и усвајање најновијих знања у управљању пројектима и програмима 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријске поставке и принципи пројектног менаџмента 

Основне карактеристике бизнис и друштвених пројеката 

Методологија пројектног менаџмента за капиталне пројекте 

Методологија за управљање бизнис пројектима 

Методологија управљања друштвеним пројектима 

Практична настава 

Класификација бизнис и друштвених пројеката 

Упоредна анализа карактеристика капиталних и бизнис пројеката 

Примери управљања бизнис пројектима 
Примери управљања друштвеним пројектима 

Литература  

5. Јовановић П: Управљање пројектом, ВШПМ, Београд, 2012. 

6. Зборник радова наставника и сарадника ВШПМ: Менаџмент и пројектни менаџмент, ВШПМ, Београд, 

2013. 

7. А Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBoK, 4th edition, Project Managament Institute, 

2008. 

Број часова  активне наставе (наставе) Остали часови 

Предавања: 4 Вежбе: 3  Други облици наставе: 4 Студијски истраживачки рад:2 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 20   

 

../Prilog%209.5.%20Knjiga%20nastavnika/Ljiljana%20Berezljev.doc


 

Студијски програм : Пројектни менаџмент  

Назив предмета: Управљање уговарањем у пројекту 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Наставник: Василије В. Мишковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ:10 

Услов: / 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са основним елементима процеса управљања уговарањем у пројекту 

2. Oвладавање са методама и процедурама управљања уговарањем у пројекту 

3. Стицање знања о процесу уговарања у пројекту 

4. Овладавање са процесом уговарања набавке за пројекат 

5. Стицање знања о управљању уговарањем у пројекту 

Исход предмета  
Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

1. Разумевање основних принципа уговарања за пројекат 

2. Успешну примену процеса уговарања пројекта 

3. Успешну примену процеса уговарања набавке за пројекат 

4. Примену процедуре управљања уговарањем у пројекту 

5. Дефинисање улоге пројектног менаџера у управљању уговарањем у пројекту.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Функционалне области пројектног менаџмента 

Место и улога управљања уговарањем у управљању пројектом 

Процес уговарања пројекта 

Управљање уговарањем пројекта 
Процес уговарања и набавке у пројекту 

Управљање уговарањем и набавком у пројекту 

Улога пројектног менаџера у управљању уговарањем 

 

Практична настава  

Врсте уговора 

Фазе процеса уговарања пројекта 

Проблеми управљања набавком за пројекат 

Пројектни менаџер и набавка за пројекат 

Студије случаја 

 

Литература  

1. А Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBoK, 4th edition, Project Managament 
Institute, 2008. 

 

Број часова активне наставе 

(недељно) 

Предавања:4 Вежбе: 2 Студијски истраживачки рад:2 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, консултације  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 20 усмени испт  

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 

../Prilog%209.5.%20Knjiga%20nastavnika/Vasilije%20V.%20Miskovic.doc


Студијски програм: Пројектни менаџмент 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Кризни менаџмент 

Наставник: Милетић З. Љиљана 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета 

10. Упознавање студената са најновијим знањима из теорије и праксе кризног менаџмента 

11. Овладавање савременим методама и техникама које се користе у кризном менаџменту 

12. Стицање знања о основним подпроцесима кризног менаџмента 

13. Упознавање са вештинама и знањима кризног менаџмента 

 

  

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

11. Разумевање основних принципа и поставки кризног менаџмента 

12. Успешно коришћење метода и техника кризног менаџмента 

13. Примена најновијих знања из управљања подпроцесима кризног менаџмента 

14. Разумевање везе са осталим дисциплинама менаџмента 

15. Праћење и усвајање савремених знања из кризног менаџмента 
 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање кризе и кризног догађаја 

Узроци кризе 

Процес кризног менаџмента 

Управљање кризним ситуацијама 

Кризни менаџер и тим за управљање кризом 

Практична настава 

Класификација дефинисања кризе 

Класификација узрока кризе 

Примери кризних догађаја 

Примери управљања кризом 

Литература  
8. Кековић З., Кешетовић Ж: Кризни менаџмент и превенција кризе, Хрестоматија, Београд, Факултет 

безбедности, 2006. 

9. Fink S.: Crisis Management: Planing for the Inevitable, Amacom New York, 1986. 

10. Јовановић П: Савремени менаџмент, ВШПМ, Београд, 2009. 

Број часова  активне наставе (недељно) Остали часови 

Предавања: 4 Вежбе: 3 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:3 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    

 



 

Студијски програм : Пројектни менаџмент  

Назив предмета: Пројектно финансирање 

Наставник: Рада Б. Лечић, Милош С. Гајић  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: / 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са основним принципима и елементима пројектног финансирања  

2. Стицање знања о модалитетима финансирања пројеката 

3. Овладавање са методама и процедурама пројектног финансирања 

4. Стицање знања о основним моделима пројектног финансирања 

  

Исход предмета  
Студент који заврши овај предмет оспособљен је за: 

1.  Разумевање основних теоријских поставки пројектног финансирања  

2. Успешну примену метода и техника пројектног финансирања 

3. Дефинисање начина примене процедура пројектног финансирања 

4. Примену модела пројектног финансирања 

5. Успешно праћење развоја пројектног финансирања . 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Модалитети финансирања пројеката 

Оцена ваљаности коришћења појединих модалитета 

Предности пројектног финансирања 

Елементи пројектног финансирања 
Модели пројектног финансирања 

BOT модел пројектног финансирања 

Практична настава  

Специфичности кредитирања и лизинга 

Упоредна анализа модалитета финансирања пројеката 

Карактеристике пројектног финансирања 

Карактеристике BOT модела 

Студије случаја 

 

Литература  

1. Бенковић С.: Буџетирање капитала, ФОН, Београд, 2007. год. 

2. Finnerty J.D.: Project Financing – Asset based Financial Engineering, John Wiley and Sons,  1996.  

Број часова активне наставе 

(недељно) 

Предавања:4 Вежбе: 3 Други облици наставе: 3 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, консултације  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм: Пројектни менаџмент 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије  

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: Василије В. Мишковић, 

Љубиша К. Танчић 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: - 

Циљ  
1. Упознавање са практичним аспектима организовања и управљања пројектима у 

организацији у којој се обавља пракса 

2. Овладавање са начином примене пројектног менаџмента у различитим областима 
пословања 

3. Стицање знања о деловању пројектног менаџера и пројектног лидера у управљању 

пројектима, програмима и портфолиом пројеката 

Очекивани исходи  
Студент који успешно заврши стручну праксу оспособљен је да: 

1. Разуме основне облике организовања и управљања у пројектима у организацији у којој се 

обавља пракса 
2. Идентификује основне начине, концепте и методологије управљања пројектима 

3. Успешно примени вештине пројектног менаџера и пројектног лидера  

Садржај стручне праксе  

Теоријско-методолошка припрема стручне праксе 
Договор са наставником о програму и начину извођења стручне праксе  

Договор са ментором у организацији о програму и начину извођења стручне праксе 

Дефинисање активности које ће бити реализоване на стручној пракси 
Реализација активности 

Израда дневника стручне праксе. 
Број часова, ако је специфицирано - 100 

Методе извођења  

Стручна пракса се обавља у изабраној организацији у трајању од месец дана. Студент обилази све 
организационе јединице у организацији и упознаје се са начином организовања и функционисања 

организације. Студент се посебно интересује за начин рада менаџера у организацији и са начином 

примене пословног менаџмента и управљања иновацијама. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  50 поена 

Припрема за реализацију стручне 

праксе 

20 усмени испит - одбрана 50 

Реализација и вођење дневника 
стручне праксе  

30   
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Студијски програм:  Пројектни менаџмент 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Наставник: изабрани ментор 

Број ЕСПБ: 20 

Услов: Положени сви испити предвиђени програмом 

Циљеви завршног рада:  

1. Детаљно упознавање литературе из области из које је мастер рад 

2. Упознавање са практичним аспектима одбране теме 

3. Стицање знања о методологији израде мастер радова 

4. Припрема студента за израду стручних радова и елабората 

Очекивани исходи: 
Студент који успешно одбрани мастер рад оспособљен је за: 

1. Разумевање начина израде мастер радова 

2. Анализу потреба за литературом из одређене области 
3. Успешну примену ретраживања различитих база литературе 

4. Повезивање теоријских и практичних знања из области у којој се налази тема 

5. Самосталну израду мастер радова 

Општи садржаји: 

 

1. Избор предмета и теме за мастер рад 

2. Консултације са ментором око назива и садржаја рада 
3. Дефинисање назива и садржаја мастер рада 

4. Израда мастер рада 

5. Консултације са ментором око израде мастер рада 
6. Финализација текста мастер рада 

7. Одобравање рада од стране ментора и одређивање Комисије за одбрану 

8. Одбрана рада пред Комисијом.  

 

Методе извођења:  

 

Истраживачки рад, практичан рад, експерименталан рад 

Оцена (максимални број поена 100) 

Активност Поена 

Теоретски рад 35 

Практичан рад 35 

Одбрана дипломског рада 30 

Максимална дужна 1 страница А4 формата 

Завршни рад ако постоји мора обавезно бити представљен у књизи предмета  

 


