
2. Пројект менаџмет 
 
Студијски програми: Инжењерски менаџмент, Металуршко инжењерство 
Врста и ниво студија: Докторске академске студије 
Назив предмета: ПРОЈЕКТ МЕНАЏМЕНТ 
Наставник:  Ненад Н. Милијић 
Статус предмета: Изборни предмет студијских  програма Металуршко инжењерство и Инжењерски 
менаџмент 
Број ЕСПБ: 15 
Услов: Потребна знања из Статистике, Менаџмента квалитетом и Економике пословања 
Циљ предмета: Курс представља фундаменталне концепте управљања пројектима. Студентима ће се 
омогућити разумевање опсега и варијатета типова пројекта, разумевање кључних промењивих у пројект 
менаџменту као и изучавање метода, техника и приступа који су важни за успешно управљање 
пројектима како би се постигли циљеви у широком опсегу контекста.  
Исход предмета: Оспособљеност студената за употребу основних техника и алата као и 
комуникационих и информационих технологија и њихову примену у процесу управљања пројектима. 
Очекивани исход је и познавање критичних фактора успеха у управљању пројектима али и способност 
израде извештаја о пројекту. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Место пројеката у савременим организацијама: дефиниција пројекта, животни циклус пројекта. 
Иницијација 
пројекта: стратегијски менаџмент и селекција пројекта, пројект портфолио процес. Пројект менаџер; 
специјални захтеви пројект менаџера, избор пројект менаџера, мултикултурална комуникација и 
менаџерско понашање. Пројектна организација; као део функционалне организације, чисто пројектна 
организација, матрична организација, Људски фактор и пројектни тим. Планирање пројекта: иницијална 
координација пројекта, интеграција система, ВБС и карте линеарне одговорности. Конфликти и 
преговарање. Буџет пројекта и процена трошкова; процена буџета пројекта, унапређење процеса процене 
трошкова. Мрежно планирање: анализа структуре, времена и трошкова, ПЕРТ и ЦПМ. Алокација 
ресурса. Праћење пројекта и информациони системи. Контрола пројекта. Пројект аудит. Процес 
завршетка пројекта. 
Практична настава:  
Литература: 
Препоручена:  
1. J.R.Meredith, S.J.Mantel, Project Management-a managerial approach, John Wiley and Sons, Inc, 5th 
Edition, 
      Haboken, NJ, USA, 2002. 
2. H. A. Levine, Project portfolio management, HB Printing, John Wiley and Sons, New York, USA, 2005. 
3. M.W.Carter, C.C.Price, Operations research-a practical introduction, CRC Press, International edition, 2001. 
Помоћна: 
1. Чланци из међународних часописа. 
Број часова  активне наставе:  

10 
Предавања:  

6 
Студијски истраживачки рад:  

4 
Методе извођења наставе: Класична предавања, студије случаја, практично вежбање, израда 
колективног и индивидуалног семинарског рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
• Семинарски рад - 20 
• Писмени део испита - 40 
• Усмени део испита – 40 
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