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Циљеви предмета 

 Стицање знања и неопходних вештина за развој и 
управљање различитим врстама ICT производа. 

 Подстицање позитивног става према иновацијама. 

 Укључивање студената у реалне послове од start-up до 
великих корпорација где раде као инжењери задужени 
за развој и унапређење уређаја, софтвера или сервиса и 
то према потребама тржишта. 

 Предмет користан ако је ICT производ намењен и за 
пословне и за индивидуалне кориснике, а покрива и 
концепте који се могу применити и на не-ICT производе 

 Упознавање са послом менаџера производа током 
животног циклуса производа 
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Исходи предмета 

 По завршетку овог предмета студент ће бити у стању да процени 
потенцијал за увођење нових ICT производа код корисника као и 
у понуду своје компаније; 

 Примена стручних знања за потребе бизниса 

 Способност анализе и вредновања могућности унапређења 
карактеристика уређаја и сервиса, као и да дефинише техничку 
спецификацију на основу корисничког захтева;  

 Поред теоретске основе предмет базиран на принципу учење-
кроз-рад за развој основних вештина у управљању производима 
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Садржај предмета 

 Процес развоја/управљања производом и улога менаџера 
производа (PM); планирање процеса и тимски рад 

 Бизнис модели и фазе развоја производа 

 Методе агилног развоја 

 

 Kроз интерактиван рад са студентима ради се на развоју бизнис 
модела, затим на откривању/проналажењу купаца/корисника, 
тестирању претпоставки (хипотеза) из бизнис модела о 
потребама корисника и израда спецификација производа  
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Предиспитне обавезе 

 Постоје две предиспитне обавезе које укупно у збиру могу да 
максимално донесу 60 поена 

 Развој бизнис модела – макс 30 поена 

 Откривање купаца и тестирање хипотеза – макс 30 поена 

 За полагање предиспитних обавеза потребно је добити више од 
30 поена укупно за обе активности 
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Литература 
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