
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА 
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Наставни предмет: Управљање пројектима 

Недеља 
Теоријска настава - Предавања Практична настава - Практичне вежбе 

сати Тема сати Тема 

I 2 Увод у управљање пројектима 3 
Увод у практичне вежбе, упознавање са основним појмовима и 
алатима за рад 

II 2 
Концепт управљања пројектима, појам, карактеристике 
и животни циклус пројекта, организационе структуре 
за управљање пројектима 

3 
Trello – рад са основним функцијама софтверског алата за 
управљање пројектима 

III 2 
Процеси управљања пројектом, појам и улога процеса, 
функционалне области, повезаност, методологија 

3 
Trello – организација пројекта, управљање ресурсима и задатим 
активностима 

IV 2 
Управљање интеграцијом, типови потреба за 
реализацијом пројекта, методе вредновања, идејно 
решење, праћење и контрола, коришћење софтвера 

3 Trello – израда пројекта 

V 2 
Управљање обимом, превенција проблема, креирање 
дијаграма 

3 Мрежни дијаграми активности – практични прорачуни 

VI 2 
Управљање временом, врменски планови, мрежни 
дијаграми, процена траања 

3 Одређивање критичног пута – практични прорачуни 

VII 2 
Управљање трошковима, типови процене трошкова, 
процес буѕетирања 

3 Гантограм- сврха и начин коришћења - задаци 

VIII 2 I колоквијум  3 I колоквијум  

IX 2 
Управљање квалитетом, процес планирања квалитета, 
методе и технике за контролу квалитета, утицај других 
фактора на квалитет 

3 
Microsoft Project – рад са основним функцијама софтверског 
алата за управљање пројектима 

X 2 
Управљање људским ресурсима, организациона 
структура, управљање пројектним тимом, лидерство 

3 
Microsoft Project- трајање и зависност међу задатим 
активностима 

XI 2 
Управљање комуникацијама, методе дељења 
информација, извештавање, методе за унапређење 
комуникације 

3 
Microsoft Project – начин коришћења ресурса у реализацији 
пројекта 

XII 2 
Управљање ризиком, извори настанка ризичних 
догађаја, идентификација ризика, одговор на ризик 

3 
Microsoft Project – Гантограм, потребни ресурси, дужина 
трајања и рокови завршетка задатих активности 



XIII 2 
Управљање набавком, дилема „купити или произвести“, 
одабир понуђача, креирање уговора  

3 Microsoft Project – Израда пројекта 

XIV 2 II колоквијум 3 II колоквијум 

XV 2 
Анализа задатака и резултата са колоквијума и 
припрема за испит 

3 
Анализа задатака и резултата са колоквијума и припрема за 
испит 

 


