Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Мултимедијалне технологије
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Управљање пројектима и инвестицијама
Наставник (за предавања)
др Сања С. Марковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Услов
Упознавање студената са основним теоријским елементима општег концепта управљања
пројектом и инвестицијама и могућностима примене одговарајућих организационих и
Циљ
управљачких метода и техника које овај концепт подразумева.
предмета
Исход
Реализацијом наведених циљева студенти ће бити оспособљени да планирају, прате и врше
контролу у процесу реализације инвестиционих пројеката.
предмета
Садржај предмета
Реализује се кроз петнаест програмских целина: 1. Основни појмови управљања пројектом. 2.
Организације и пројекти. 3. Животни циклус пројекта. Покретање пројекта. 4. Планирање
пројекта. 5. Управљање временским распоредом. 6. Извршавање, надзирање и контрола
пројекта. 7. Управљање људским ресурсима. 8. Управљање комуникацијом. 9. Појам и
карактеристике инвестиција. 10. Управљање инвестиционим пројектом. 11. Економски раст,
развој и инвестиције. 12. Микро и макро аспект управљања инвестицијама. 13. Бизнис план и
Теоријска
настава
Практична инвестициона студија. 14. Израда инвестиционе студије. 15. Профит од инвестиција.

Студије случајева везане за управљање пројектима са посебним освртом на: планирање,
настава
праћење и контролу реализације инвестиционих подухвата. Инвестиције, цена капитала,
(вежбе,
политика дивиденди и вредновање предузећа. Процес доношења одлука. Упознавање и израда
ДОН,
основних елементата бизнис плана. Самостално излагање теме у оквиру пројектног задатка.
студијски
истраживаЛитература
1 П. Вукадиновић, З. Јовић, Инвестиције, Универзитет Сингидунум, Београд, 2012.
2 П. Јовановић, Управљање пројектом, Висока школа за пројектни менаџмент, Београд, 2010.
3 М. Јовановић, А. Ланговић, Управљање пројектом, Мегатренд, Београд, 2003.
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5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2
2
0
2
Настава се изводи путем предавања и аудиторних вежби. На предавањима се излажу
Методе
теоретске основе управљања пројектима и инвестицијама а на аудиторним вежбама се
извођења детаљније разрађују поставке дефинисане на предавањима путем практичних примера у
наставе
интеракцији са студентима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
10 писмени испит
30
практична настава
усмени испит
30
колоквијуми
20
семинари
10

