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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 

Студијски 

програм: 

Финансије, банкарство и 

осигурање 

      

Назив предмета Евалуација инвестиционих пројеката 

 

Катедра којој 

предмет припада 
                         Катедра за маркетинг и менаџмент 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

FB-01-2-009-2 Изборни II 3+1 6 

Наставник Проф. др Стеван Р. Стевић,  

Сарадник Мр Наташа Тешић, виши асистент 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема условљености - 

Циљеви изучавања предмета: 

Током изучавања предмета студенти ће се упознати са најважнијим концептима и методима 

управљања инвестиционим пројектима, као и различитим приступима евалуацији и избору 

инвестиционих пројеката.  

Исходи учења : 

Након изучавања предмета студенти ће се оспособити за примјену најважнијих квантитативних 

метода у оцјени ефективности инвестиционих пројеката, те евалуацији и избору између више 

пројеката. 

Садржај предмета: 

1. Упознавање са садржајем предмета и начином рада 

2. Појам и врсте инвестиционих пројеката 

3. Појам и садржај студије изводљивости инвестиционих пројеката 

4. Концепт управљања пројектима 

5. Методе и технике управљање пројектима  

6. Управљање квалитетом пројекта 

7. Планирање реализације пројеката 

8. Први колоквијум 

9. Праћење и контрола реализације пројекта 

10. Оцјена економских ефеката инвестиционих пројеката 

11. Оцјена инвестиционих пројеката у стабилним условима финансирања 

12. Оцјена инвестиционих пројеката у условима неизвјесности и ризика 

13. Инвестиционо одлучивање и избор инвестиционих пројеката 

14. Примјена вишекритеријских метода у инвестиционом одлучивању 

15. Други клоквијум 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања: Теоријска и практична настава. На крају сваке теме предвиђена је дискусија  

Вjежбе: Практични примјери израде, оцјене, евалуације и избора инвестиционих пројеката 

Литература: 

Основна литература: 

Јовановић, П.: Управљање пројетима, Факултет организационих наука, Београд, 2010. 

Допунска литература: 

Pack, L. (2008): Betriebliche Investicion, TR Gabler, Wiesbaden  

Chiang, А. C. (1994): Основне методе математичке економије (превод), Мате , Загреб 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног учешћа у наставном 
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процесу, позитивно оцијењених колоквијума и семинарског рада и знања показаног на усменом 

дијелу завршног испита. 

Похађање наставе 5 Колоквијуми  40 Завршни испит      40 

Активност на настави 5 Семинарски  10 Лабораторија       - 

Посебна назнака за предмет: 

- 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Стеван Р. Стевић 

Датум овјере: 14.11.2016. 

 


