
 

Студијски програм: Мастер академске студије Управљање културним туризмом и културним 

наслеђем  

Назив предмета:  Пројектни менаџмент у културном туризму (MKT103) 

Наставник: др Мирослав Вујичић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти добију теоријска и практична знања о менаџменту пројеката из области 

културног наслеђа и културног туризма и да савладају методологију управљања пројектима кроз све 
фазе пројектног циклуса и саме реализације пројеката. Изучавање нових трендова, предузетничких 

програма, европских и светских пројеката. Упознавање са облицима финансирања и суфинансирања, 

као и само креирање пројеката из области културног наслеђа и културног туризма. Крајњи циљ 

стеченог знања је примена на конкретним примерима у будућој пракси.  

Исход предмета  

 Анализирање, планирање и пројектовање стратешких пројеката за развој 

 Спровођење самоевалуације и екстерне анализе пројеката 

 Вештину да креирају пројекте за развој 

 Препознавање могућности за финансирање пројеката 

 Знање о различитим фондовима и изворима финансирања 

 Вештина буџетирања и процене ризика 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Идеја и креативност, Облици и врсте пројеката (пројекти у Србији, Западном Балкану, Европи и свету), 

Анализа потреба и постављање пројекта у логички матрицу, Дефинисање циљних група и релевантних 

стејкхолдера, Основе администрације,  Планирање трошкова и креирање буџета, Процена ризика, 

Формирање пројектног тима и развој људског потенцијала, Прикупљање средстава – Fundraising, 

Промоција пројекта - односи са окружењем, Осигурање квалитета (мониторинг, евалуација – интерни 

процес осигурања квалитета, аудит), дефинисање индикатора одрживости и њихово квантификовање, 

Мерење резултата (ефективност и ефикасност), извештавање, рачунарска подршка управњању 

пројектима. 

Практична настава  

Презентовање примера изведених пројеката, одређивање тимова и селекција сопственог пројекта и 

спровођење свих активности пројектног менаџмента описаних на предавањима. При раду ће користити 
програм MS Project за који ће бити претходно обучени. 
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Број часова  активне наставе 

4 (60) 
Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 2 (30) 

Методе извођења наставе 

а) метода усменог излагања; б) метода визуелне презентације; ц) метода разговора; д) текстуална 

метода е) илустративно-демонстративне методе (Претраживање интернета и стандардне библиотечке 

документације, по дефинисаним темама). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 0-5 писмени испит  

практична настава 0-5 усмени испит 30-45 

колоквијум-и 15-30 ..........  

семинар-и 0-15   

 

 

 

 


