
 

 

 

 

 

 

 

Имплементирани барања 

за промени 

 

 
Стојановиќ Ненад           111211 

Мијалковски Мартин     112059 

Моника Динева               111057 

Спировски Кристијан     126035  

Таневска Ана                    111217 

Стеваноска Евгенија       131033 

Качулачки Борис             111110 

Миланов Кристијан        111133 

Николов Тодор                111149 

Ангеловски Драган         111006 

                        УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” во Скопје                           
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО-ФИНКИ 

 



 

 
 

2 Банкрот менаџер 
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3 Банкрот менаџер 

      

Барање за промена 1 

Тип на промена Опис на промената: 

 Промена во стратегија  
Промена на функционалностите на листата со посакувани производи 
(wishlist), отстранување на рангирањето на производите според 
приоритет. 

 Промена на финансии 

 Промена на опсегот на проектот 

 Промена на распоредот на задачи 

 Промена при грешка во проектот 

 Промена во изворниот код 

 Промена во дизајн 

Приоритет на промената   1 – Критичен: „Проектот не може да продолжи додека не се 
разреши проблемот“ 

  2 – Висок: „Моментално не влијае многу проблемот, но ако не се 
разреши скоро нема да може да продолжи понатака проектот“ 

  3 – Нормален: „Моментално не влијае проблемот, но можно е да 
има некое негативно влијание во иднина“ 

  4 – Низок: „Овој проблем не е пречка за развојот на проектот“ 

Придобивки од имплементираната 
промена 

 
Побрзо прелистување на сите производи во wishlist, намалено време 
на чекање. 

Влијание на имплементираната 
промена 

  1 - Критично: Опасност е за успехот на проектот 
  2 - Високо: Значително нарушување за ресурсите на проектот  
  3 - Нормално: Развојот на проектот би бил забавнет, но не 

неразрешливо 
  4 - Ниско: Имплементираната промена не штети на проектот 

Влијание на распоредот Продолжување на нормалниот тек на проектот за 2-3 часа. 

Авторизација  

Кој член од тимот ја одобрува промената? 
 Проектен менаџер  Менаџер за промени 

Статус на барањето за промена  Барањето е отворено 

 Барањето е одобрено 

 Барањето е одбиено 

 Барањето е затворено 

 Одложено за понатамошен 
датум 

Датум: 

 

  



 

 
 

4 Банкрот менаџер 

      

Барање за промена 2 

Тип на промена Опис на промената: 

 Промена во стратегија  
Промена во целокупниот дизајн на апликацијата за да биде 
покомпактна и со поголема прегледност. Промена на логото на 
апликацијата. 

 Промена на финансии 

 Промена на опсегот на проектот 

 Промена на распоредот на задачи 

 Промена при грешка во проектот 

 Промена во изворниот код 

 Промена во дизајн 

Приоритет на промената   1 – Критичен: „Проектот не може да продолжи додека не се 
разреши проблемот“ 

  2 – Висок: „Моментално не влијае многу проблемот, но ако не се 
разреши скоро нема да може да продолжи понатака проектот“ 

  3 – Нормален: „Моментално не влијае проблемот, но можно е да 
има некое негативно влијание во иднина“ 

  4 – Низок: „Овој проблем не е пречка за развојот на проектот“ 

Придобивки од имплементираната 
промена 

 
Апликацијата е со зголемена прегледност и попривлечен дизајн. 

Влијание на имплементираната 
промена 

  1 - Критично: Опасност е за успехот на проектот 
  2 - Високо: Значително нарушување за ресурсите на проектот  
  3 - Нормално: Развојот на проектот би бил забавнет, но не 

неразрешливо 
  4 - Ниско: Имплементираната промена не влијае на проектот 

Влијание на распоредот Продолжување на нормалниот тек на проектот за 2 дена. 

Авторизација  

Кој член од тимот ја одобрува промената? 
 Проектен менаџер  Менаџер за промени 

Статус на барањето за промена  Барањето е отворено 

 Барањето е одобрено 

 Барањето е одбиено 

 Барањето е затворено 

 Одложено за понатамошен 
датум 

Датум: 

 

  



 

 
 

5 Банкрот менаџер 

      

Барање за промена 3 

Тип на промена Опис на промената: 

 Промена во стратегија  
Промена на функционалноста за зачувување на износот на сметката на 
корисникот. Наместо користење на функција „affordable“ која го 
известува корисникот дали може да го купи продуктот, употреба на 
нова функција savedFunds која ќе пресметува колкав би бил износот на 
сметката по купување на продуктот. 

 Промена на финансии 

 Промена на опсегот на проектот 

 Промена на распоредот на задачи 

 Промена при грешка во проектот 

 Промена во изворниот код 

 Промена во дизајн 

Приоритет на промената   1 – Критичен: „Проектот не може да продолжи додека не се 
разреши проблемот“ 

  2 – Висок: „Моментално не влијае многу проблемот, но ако не се 
разреши скоро нема да може да продолжи понатака проектот“ 

  3 – Нормален: „Моментално не влијае проблемот, но можно е да 
има некое негативно влијание во иднина“ 

  4 – Низок: „Овој проблем не е пречка за развојот на проектот“ 

Придобивки од имплементираната 
промена 

 
Корисникот има поголема прегледност врз своите финансии и точниот 
износ на својата сметка. 

Влијание на имплементираната 
промена 

  1 - Критично: Опасност е за успехот на проектот 
  2 - Високо: Значително нарушување за ресурсите на проектот  
  3 - Нормално: Развојот на проектот би бил забавнет, но не 

неразрешливо 
  4 - Ниско: Имплементираната промена не влијае на проектот 

Влијание на распоредот Продолжување на нормалниот тек на проектот за 1 ден. 

Авторизација  

Кој член од тимот ја одобрува промената? 
 Проектен менаџер  Менаџер за промени 

Статус на барањето за промена  Барањето е отворено 

 Барањето е одобрено 

 Барањето е одбиено 

 Барањето е затворено 

 Одложено за понатамошен 
датум 

Датум: 

 


