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Управување со ИКТ проекти 

 

Глава 1 

Вовед 

Што е Проект? 

"Планирано превземање на активности за остварување на некоја цел која има свој 

почеток и крај." * 

* Институт за управување со проекти  

Институт за управување со проекти - Project Management Institutе(PMI) 

• Здружение кое е создадено за да ги собере професионалците кои ќе управуваат со 

проектите и систематски да го опфати знаењето што е потребно за управување со 

проектите 

• Publishes the Project Management Body of Knowledge (PMBOK)  

- PMBOK е збирка на процеси и области на знаење кои генерално се 

прифатени како најдобра практика во рамките на дисциплината за 

управување со проекти  

Развојна средина за проектот(Project Environment) 

• Вклучени се еден или повеќе поединци  

• Времето за изработка на проектот може да се движи од денови до години 

Проекти 

• Привремени (имаат специфицирано почеток и крај) 

• Организациските проекти имаат приоритет при  разгледување и селекција 

• Проектите треба да бидат поддржани од повисокото раководство 

• Проектите се водат од страна на проектниот менаџер 

• Членовите кои работат на проектот често доаѓаат и си заминуваат 

Засегнати страни(стејхолдери) на проектот 

• Спонзор на проектот 

- Дава поддршка за извршување 

• Проектен менаџер 

- Го води и управува проектот 

• Членови на тимот кои работат на проектот 

- Обезбедуваат техничка поддршка и експертиза 
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• Вработени во организацијата 

- Оние кои се директно или индиректно засегнати со предлог-проектот 

• Заедница 

- Конкуренти и деловни партнери кои влијаат на исходот од проектот 

Проектен менаџер 

Личност која поседува разновидно множество на вештини - менаџирање, 

лидерство, техничко знаење, справување со конфликти и воспоставување на 

комуникација со клиентите - која е одговорна за иницирање, планирање, 

извршување, контрола, мониторинг и затворање на проектот. 

Зошто да преземе еден проект? 

• За да се искористат предностите на можноста за бизнис 

• За да се реши бизнис проблемот 

Студија за изводливост- Feasibility Study 

• Дали вие имате: 

- Време? 

- Финансиски средства? 

- Технички ресурси? 

Опции за Аутсорсинг / Префрлање(Offshore)  

• Индија е најголемиот снабдувач 

• До 2008 година американските компании предвидува дека ќе потрошат 31 билион 

долари за аутсорсинг на софтвер и услуги 

Неуспешност на проектот (Француска студија) 

 

• Извештај од 100 top менаџери за причини за неуспех на проектот 

1. неуспешна комуникација 

2. недостаток на планирање 

3. слаба контрола на квалитет  
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Топ пет причини за неуспех на проектот (OASIG студија) 

1. Недостаток на внимание на човечките и организациските фактори 

2. Слабо управување со проектите 

3. Слаба артикулација на корисничките барања 

4. Несоодветното внимание на деловните потреби и цели 

5. Неуспешно вклучување на соодветните корисниците 

2004 Студија на Wallace & Keil 

1. Недостаток на поддршка од извршното раководство 

2. Недостаток на инволвираност од страна на корисниците 

3. Неискусен проектен менаџер 

4. Неискусни членови на тимот 

5. Нејасни бизнис цели 

6. Неверодостојни проценки 

7. Недостаток на ефективна методологија за управување со проекти  

8. Нова инфрастуктура на софтверот 

9. Нестабилна организациска средина 

10. Неверодостојни надворешни добавувачи  

Што е уникатно за ИТ проектите? 

• Постојани промени во технологијата која што се применува во рамките на 

организацијата 

• Потешко пронаоѓање и задржување на искусни вработени  кои ќе работат на ИТ 

проектот 

• Потребна е голема сума за да учествува и корисникот 

• Избирање на методологија за соодветни системи за развој  

• Повеќето ИТ решенија се "one-of-a-kind"(од вид-еден-на-еден) 

• Спецификите на проектот најверојатно ќе се променат во текот на траење на 

проектот 

• Технологија може да се промени во самиот проект 

Комплексност на проектите 

• натпревар на методологии за развој 

• ограничен ИТ персонал 

• високо ниво на инволвираност на корисниците 

• брза технологија која е фокусирана на бизнис средината 

• промена на технологијата во текот на проектот 



 

4 
 

 

Што претставува управување со проекти? 

• Примена на знаење, вештини, алатки и техники за проектни активности со цел да 

се задоволат барањата на проектот. 

• Вклучува процесот од пет групи: 

 

Животен циклус при управување со проект  

• Започнување – се идентификуваат потенцијални проекти и се оценуваат според 

важноста за организацијата 

• Планирање - обем, време, трошоци и планирање како ќе се управува со ризикот 

кој што може да се случи 

• Извршување – следува планот за проектот  

• Контролирање – перформансите на проектот се мерат според планот на проектот 

• Затворање – конечно кога работата е завршена, се запишува на хартија и се 

потпишува од страна на сите засегнати страни(стејтхолдери) 

Различни алатки / техники за управување со проекти   

• Gantt табела 

o Алатка која може да се користи за планирање и следење на проектните 

активности 

• Critical Path Method (CPM)  

o Метод кој се користи за утврдување на редоследот на зададените 

активности  кои директно влијаат на завршување на проектот 
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• Програма за евалуација и Техника за преглед- Program Evaluation and Review 

Technique  (PЕRТ) 

o Техника која користи оптимистичко, песимистичко, и реалистичко време за 

да пресмета колку време е потребно за одредена задача 

• Microsoft Project 

o Најмногу  користен  софтвер за управување со проекти 

o http://office.microsoft.com/en-us/project/default.aspx 

• Application Service Provider (ASP) софтвер 

o Веб хостиран софтвер за управување со проекти 

• Индустриско-специфичен софтвер 

o Софтвер кој се однесува на одредена индустрија или развојна средина 

Gantt Chart 

 

CPM & PERT 
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Microsoft Project 

 

Индустриско- специфичен софтвер 

 

Индустрија             ->         софтверски пакет 

• општа намена   ->   Microsoft Project 

• за детали  и производители ->  AbacusPM 

• производство на аудио / визуелни / мултимедија  ->  AlterMedia 

• изградба -> Hard Hat Manager 

• мал бизнис -> 4aBetterBussines 

• развој на софтвер -> DOVICO Track-IT 

• производството и Mining -> Crest Soft 
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Институт за управување со проекти(PMI) 

• Професионална организација на проектни менаџери 

• Над 214.000 членови од 159 земји (2006) 

• Обезбедува стручна литература за управување со проекти 

• Развива и одржува PMBOK 

• Спонзори на PMP сертификати 

• www.pmi.org 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

• Форма на знаење за управување со проекти  

• Складиштето на клучните области на знаење за управување со проекти  

PMBOK области на знаење  

Project Integration 
Management 
Проект за управување на 
интеграција    

Project Scope Management 
Проект за управување на 
краток опис  

Project Time Management 
Проект за управување на време    

• План за развој на 
проектот план за 
извршување на 
проектот 

• Интегрирање на 
контрола за  промени  

• започнување 
• Опсег за  планирање 
• опсегот за дефиниција 
• обемот за верификација 
• опсегот за контрола на 

промени 

• дефиниција  на активноста 
• секвенционирање на активноста 
• проценка на траењето на 

активноста  
• распоред за развој 
• распоред за контрола 

Project Cost Management 
Проект за управување на 
цена   

Project Quality Management 
Проект за управување на 
квалитет    

Project Human Resource Management 
Проект за управување на  човечки 
ресурси     

• планирање на ресурси 
• проценување на 

трошоци  
• буџет на трошоци 
• контрола на трошоци 

• Планирање на квалитет 
• Секвенционирање на 

квалитет 
• контрола на квалитет 

• организациско планирање 
• секвенционирање на персонал 
• тим за развој 

Project Communication 
Management 
Проект за управување на 
комуникација 

Project Risk Management 
Проект за управување на ризик    

Project Procurement Management 
Проект за  управување на набавки 

• Планирање на 
комуникација  

• перформанси на 
дистрибуција 

• перформанси за 
известување 

• административно 
затворање 

• планирање на 
управувањето со ризикот 

• идентификација на ризик 
• квалитативна анализа на 

ризик 
• планирање на одговор за 

ризик 
• следење и контрола на 

ризик 

• планирање на набавките 
• планирање на покана 
• покана 
• селекција на извори 
• контакт за администрација 
• контакт за  разпродажба на 

стоката 

 

http://www.pmi.org/
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Големи  достигнувања при управување на проекти  

• Големите пирамиди во Египет 

• Пацифичката железница 

• Браната Хувер 

• Проектот Менхетн 

• Вселенската програма 

Пристап за управување со учење 

• Фокусирање на процесот  

• Фокусирање на тимот  

• Фокусирање на технологијата 

• PM Софтвер 

• Група за поддршка на технологиите 

• Управување со знаењето и системи за меморија во организацијата  

• Глобален фокус 

• РМ Професионален фокус 

Глава 2 

 

Управување со животниот циклус на проектот 

 

Што е проектот  

Управување со животниот циклус? 

 

• Животниот циклус на проектот вклучува неопходни чекори, од почеток до крај, 

кои се потребни за да се заврши проектот. На крајот на секоја фаза е наведена 

сценска портата, фаза за излез, крајна точка и обично претставува 

заокружување на испораки. 

• Фазата определува што да се направи и должностите на персоналот 

• Животните циклуси варираат од страна на индустријата и организација 

 

Заеднички карактеристики за животниот циклус  

 

• Трошоци и бројот на вработени да личат на  bell крива 

• Ризик и несигурноста се највисоки на почетокот 

• Влијанието на засегнатите страни(стејтхолдери) е највисоко на почетокот; 

најниско на крајот 
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Системи за развој на Животниот Циклус (SDLC) 

 

• Општа методологија за системскиот развој, која одредува фази или чекори   на 

развивање на информационите системи 

• Фази во  SDLC: 

1.  Планирање 

2.  Анализирање 

3.  Дизајнирање 

4.  Спроведување 

5.  Одржување 

 

SDLC фаза - Активности 

 

1. Системи   за   планирање 

• Се идентификува потребата за нови или подобрени системи  и е утврден 

обемот на предложениот систем  

2. Системи за анализа 

• Се утврдуваат системските барања и алтернативно се избрира помеѓу 

множеството на алтернативи кои најдобро ги исполнуваат барањата во рамки 

на трошоците, работната сила, и на техничко ниво која организација е 

подготвена да ги изврши. 

3. Дизајн на системот 

• Описите на препорачаните алтернативи се претвораат во логички и потоа во 

физички спецификации. 

4. Системи   за имплементација 

• Системските спецификации се претвораат во работни системи кои се тестираа

т и потоа се пуштаат во употреба. 

5. Системи за одржување 

• Програмерите ги прават промените кои ги бараат  корисниците и и го менуваат 

системот за да го прилагодат на променетите услови за бизнис . 

 

Доцнење на софтверскиот проект 

  

• Mythical Man Month  

- Додавањето на персонал во информатички систем при доцнење нема да го 

забрза процесот. 
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Outsourcing-от / преместување 

 

• 60% извршување на работа внатре 

• 30% испраќање на преместување (од странство) 

• 10% аутсорсинг 

 

Засегнати страни 

 

• Лица кои ќе имаат корист, ќе учествуваат, или се погодени од предложениот 

систем 

- Покровител на проектот 

- Раководител на проект 

- Членови на проектниот тим 

- Клиентите 

- Влијателните 

- Канцеларија за управување со проекти (PMO) 

 

Информациони системи- Влијанија 

 

• Акционери 

• Организациска структура 

• Организациска култура 

• Социјална средина 

• Економските услови 

• Други? 

 

Влијанија  во организацијата  

 

• Култура 

- Претпоставки, вредности, норми и материјалните знаци на членови на 

организацијата и нивното однесување 

• Структура 

- Функционални 

- Projectized 

- Матрица 
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• Управување со проекти канцеларија (PMO) 

 

Типови на структура на организацијата 

 

• Функции 

- Традиционалната хиерархиска организација, понекогаш изгледа како да личи 

 на пирамида, со највисокото раководство на врвот, директните работници на 

дното, и средните менаџери помеѓу. 

• Projectized 

- Еден вид на организациска структура,каде што  

луѓето од различни оперативни средини работат едни со други во 

текот на времетраењето на проектот 

• Матрица 

- Еден вид на организациска структура која обично поминува функционален дизајн 

(на една оска), со некои други карактеристики на дизајн (од друга оска) 

 

Споредба на организациска структура   

 

 

 

Канцеларија за управување со проекти (PMO) 

• Организациона единица создаденa за да ги централизира и да ги координира 

проектите во рамките на една организација 

• Функцијата варира помеѓу организациите 
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Управување на проекти со тело на знаење -Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK) 

 

• Стандарди и регулативи 

- Стандард: "документ одобрен од признаено тело, кој овозможува ззаедничка 

 и повеќекратна употреба, правила, насоки или карактеристики за производите, 

процеси или услуги за кој што согласноста не е задолжителна "* 

 

- Регулатива: "документ, со кој се пропишува производ, процес или 

карактеристики на 

услуга, вклучувајќи ги и применливите административни одредби, 

 за кои согласеноста е задолжителна " 

* ISO 1994 

 

PMBOK  

• Интернационализација 

- Дисперзирани членови на проектниот тим 

- Временски зони 

- Политички разлики  

• Културните разлики 

- Политика 

- Економија 

- Етничко потекло 

- Демографија 

- Религија 

• Одржливост во социо-економска-околина  

- Долгорочни позитивни / негативни системски влијанија 

- Одговорност преку организирање 

 

Улоги на проектниот менаџер(посакувани особини) 

 

• лидер 

• комуникатор 

• преговарач 

• решавач на проблеми 

• Influencer (влијатор) 
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• Мотиватор 

 

Алатки  и техники за управување со проекти  

 

• Gantt Графици 

- Траење, започнување и завршување на задачите 

- Преклопување на задачи 

- Излитен време 

• Мрежни дијаграми 

- Редослед на активности 

- Зависност на задачи 

- Излитен време 

 

Gantt график  

 

 

 

Мрежен дијаграм 
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Microsoft Project  

 

 

 

Критична патека 

 

• Редослед на таск активности чијe заврашување и траењето директно влијаат 

на завршување на проектот 

• Kритичен пат претставува најкусо време во кое еден проект може да биде завршен 

• Се користи Напред / назад поминувaње за да се утврди slack времето 

 

Излитено Време(Slack Time)  

 

• Free slack- определено време за кое задачата може да биде одложена 

без одложување на предвремениот почеток на последователни таскови 

• Total slack - определено време за кое задачата може да биде одложена без 

 пролонгирање на завршувањето на проектот 

 

Мрежен Дијаграм 
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Мрежни дијаграми со критична патека  

 

 

 

Технички преглед на програмска евалуација  

Program Evaluation Review Technique (PERT) 

 

• Техника кој го пресметува очекуваното време на задачата 

• Користи оптимистички, песимистички и реални временски проценки 

• ЕТ = (o + 4R + P) / 6 
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Microsoft Project  

• Најпопуларни алатки за управување со проекти  

• Потребен за: 

- Започнување на проектот и / или краен датум на проектот 

- Проектни задачи и зависност на задачите 

- Префериран метод за распоред  

 

Поставување на датумот за започнување  во  Microsoft Project 

 

 

 

Внесување на задачи во Microsoft Project 
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 Gantt Chart во Microsotf Project 

 

 

 

Мрежен дијаграм во Microsoft Project  
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Процеси за управување со проекти  

 

• Процес - "серија на континуирани активности која може да предизвика одреден 

резултат, крај или состојба" 

• PMBOK групи на процеси  

- Иницирање 

- Планирање 

- Извршување 

- Следење и контролирање  

- Затворање 

 

Линкови  помеѓу групите на процеси  

 

 

 

Глава 3 

 

Управување со проектни тимови 

Факти 

• Најважни и најскапи компоненти на проектот  се оние компоненти кои се вклучени 

директно или индиректно со проектот. 

• Квалитетот и времето на проценка зависи од ефективноста на тимот кој го прави 

проектот. 

• Добри ИТ луѓе се во мал број 

Што е  Project Team? 

• Тоа се двајца или повеќе луѓе кои делат исти цели, се независни, имат одредни 

вештини и сите се дел од еден тим и сите се меѓусебно  одговорни  за 

организацијата. 
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Фази за развојот: 

• форма 

• Storm 

• Norm = норма 

• Perform =се извршува 

 Adjourn = се одложува, се прекинува 

Формирање 

• Треба да се запознаеме со членовите(колегите) во тимот 

• Треба да се изјаснат целите на тимот 

• Обезбедување на работните задачи 

 

Storming - започнување 

• Поставете цели 

• Воспоставување нивоа кој која улуга ја има 

• Идентификување на лидерските  улоги 

Norming 

• Изградба на меѓу човечки односи  со тимот- членовите 

• Развивање заедничка цел за проектот 

• Развивање стандарни оперативни процедури 

Performing- извршување 

• работа на започнување проектот 

• фазата завршува=кога проектот е завршен 

Adjourning=одложување 

• Целосно проектни задачи 

• Членовите од тимот се ослободени од проектот 

• Изложени на различни емоционални реакции 
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Тим за проект-Факти за ефикасност: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различни работи за различни личност: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селекција на тим за проекти 

• мали тимови 

• да знаеме дека ги имаме правите личности кои ни се потребни 

• различни личности во тимот 

• ако со некој тим сме имале успешна соработка, повторно да соработуваме 

• планирање однапред 

• користете го интернетот 

Дизајнот на работа : 

• автономија 

• вештина спектар 

• задача идентитет 

• задача значење 

Ефикасност на 

проектен тим 

Составот: 

• способноста 

• личност 

• улогите 

• големина 

• флексибилност 

• преферирања 

Контекст: 

• соодветни ресурси 

• laedership 

• клима на доверба 

Процес: 

• заедничка цел и цели 

• доверба 

• ниска до умерено 

ниво на  конфликт 

Ефективен 

тим 

Prototyer –прави привична верзија 

прави 

Perfector-менува нешто во дизајн 

Производител 

Испорачател 

Завршна фаза-

проверува дали е се 

направено 
Поправач-поправа грешки 
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Мотивација 

• упроност за постигнување на целта  

• лицата се мотивират со различни нешта на различни начини 

• ниво на мотивација: Поединецот може да биде мотивиран преку: 

-задоволство на работното место 

-отсуство 

-промет 

Популарни теории за мотивација: 

• Хиерархија на потреби (Маслоу) 
• ERG теорија 
• Теорија на два-фактора 
• Теорија на потреби 

 

Хиерархија на потреби (Маслоу) 

• хиерархијата на потреби - физиолошки, безбедносни, социјални, почит, само-
актуелизацијата - каде што сите потреби се испонети, па затоа на следното 
повисоко ниво потребата станува мотивирачка фокус. 

 
 

На пример ако на некој треба физолошка потреба тогаш треба да му понудиме 
храна, ако му треба безбедносна тогаш треба да му понудиме спиење, ако му трба 
социјална тогаш дружење треба да понудиме за да го мотивираме. 

 
ERG теорија 

• Три основни потреби - постоење, поврзаност и раст - во кои повеќе од една 
потреба може да биде понудена во исто време и дека ако за исполнување на 
повисоко ниво потребно е желбата да се задоволи прво на пониско ниво тогаш 
потребата станува мотивирачки фокус. 
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Теорија на два-фактора 
 

• Внатрешни фактори - мотивациски фактори: како достигнување, признавање,  
унапредување и одговорности кои  се поврзани со задоволството од работата. 
 
Надворешни фактори се: хигиенските фактори - како плата, 

            односите со колегите и работа, кои  услови се поврзани со незадоволство. 

 
Теорија на потреби 

• мотивација на една личност може да се објасни од страна што и е потребно на 
личноста на пример потреба  за успех, моќ и припадност. 

 
Процеси за теории на мотивација 

• Теорија X и Y Теорија 

• Теорија Z 
• Теорија за утврдување на целите  
• Теорија на еднаквост    
• Теоија на зајакнување 
• Теорија на очекување 

 

Теорија X и Y Теорија 

 
• Теорија X: Се претпоставува дека на луѓето не им се допаѓа работа, се мрзливи, 
не им се допаѓаат одговорностите и мора да бидат принудени на тешка работа. 
• Теорија Y: Се претпоставува дека луѓето сакаат да работат, се креативни, сакат 
автономија, и  бараат одговорност. 

Теорија Z 
 

• Ја одразува јапонската филозофија на работа.Која вклучува верување за 
вработување во животот,многу голема лојалност кој компанијата и голема 
соработка.  

 
Теорија за утврдување на цели 

 
• Една специфична и тешка цел, со јасни повратни информации во врска со тоа 

колку добро лицето го прави тоа што треба за исполнувањето на целта. Ова е 

добро за да се подобри продуктивноста на личноста. 

Теорија на еднаквост 

• Лицата ги споредуваат нивните инпути од работата и резултати со другите, а 

потоа ги елиминираат сите нееднаквости меѓу овие споредби 
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Теорија на зајакнување 

• Членови кои имат позитивни и негативни повратни информации за условите на  

однесување. 

Теорија на очекување 

• Луѓето вложуват високо ниво на напор, кога (1) тој или таа смета дека напорите 

ќе доведат до додобра оценка, (2) дека добрата процена ќе доведе до награди   

и(3) дека овие награди ќе ги задоволат потребите на личноста. 

 

 

 

 
Мотивирање на членовите на тимот: 
 

• Препознавање на индивидуалните разлики 

• Користете конкретни цели и повратни информации 
• Дозволување на членовите на тимот да учествуваат во одлуки кои ги 

засегнуваат 
• Награди  
• Проверување на системот за еднаквост 

 
Менаџер наспроти лидер 
 
 • Менаџер: една формална позиција на власт во една организација која е 

одговорна за планирање, организирање, насочување, следење и контрола на 

активностите на другите. 

 •Лидер: Лице кое, врз основа на неговите или нејзините лични вештини, може да 

влијае врз другите. 

Лидерство 

 • Способност да влијае на луѓето кон постигнување на целите 

• Својства: 
- За разузнавање и компетентност во задачите и организациските 
активности 
- Рок на доставување и широк спектар на интереси 
- Персонални вештини и почитување на потребите и разликите на другите. 
- Фокус насочен кон целта и силна мотивација за да се постигне успех. 
 

 

Индивидуален 

напор 

Индивидуални 

перформанси 
Организирани 

награди 

Индивидуални 

цели 
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Теории за лидерство(раководство) 

• Спроведување на теориите за раководството  кои ја наведуваат личноста, активнста, 

компетентноста, како и други лични карактеристики по кои се разликуват лидери од 

не-лидери. 

Однесување на теории за лидерство(раководство) 

• Поставување на теориите за раководството  во кои е наведено дека: акциите на  

лицето се утврдуваат од  неговиот или нејзиниот потенцијал за да  биде успешен 

лидер. 

Непредвидливи теории на лидерство: 

• Множество од теории за раководство во кои се наведува дека ситуацијата е 

најкритична за идентификување на успехот на раководството . Затоа што во некои 

ситуции  може да биде нешто лошо во некои добро. 

 

 
Модел за лидерство- Situational Leadership Model(SLM) 
 
високо 

следбеник = способни + сакаат 
лидер-> учествуваат / поддршка 
ниски задача & висина 
односи фокус 

следбеник = способни + подготвени 
лидер-> делегирање 
ниски задача и ниска однос на фокусот 

следбеник = unable+ можност сака 
лидер-> кажувам / режисерски 
висок и низок задача однос на 
фокусот 

следбеник = unable + можност 
подготвени 
лидер-> продажба / Тренер 
висока задача и висок однос на фокусот 

 
Ниско          високо 
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Пет основни практики за Ефективно лидерство 

 
1. Предизвик 

2. Инспиративна заедничка визија 

3. Оспособување на другите да дејствуваат 
4. Моделирање на патот 
5. Поттикнување на тоа да се работи од  срце 

 
Моќ 

• Севкупниот капацитет на личноста за да влијае на однесување или ставовите на едно 

или повеќе  лице во даден момент во времето. 

 

Моќ на одредена позиција и видови 

 
• Моќност добиена од позицијата на поединецот во организација 
• Видови: 

- Експертска моќ - влијание врз луѓето, врз основа на нивната експертиза, посебни 
вештини, или знаење (на пример, финансиски вештини) 
- Референтна моќ - влијание врз луѓето, врз основа на нивната силна љубов, восхит, 
или лојалност 
- Харизматична моќ - влијание врз луѓето, врз основа на поседувањето на поволна 
персоналност и интерперсонален стил. 

 
Типови на конфликти 

  
• Опозиција на луѓето во една организација со некомпатибилни или против потреби, 

желби, надворешни или внатрешни барања 

• Видови: 
- Функционални: Конфликтот кој ги поддржува целите на тим и ги подобрува 
нивните перформанси доведува до зголемување на ефикасноста на тимот 

• Ниски до умерени нивоа на Задачите или Процесот на конфликт може да 
ја зголеми ефикасноста на тимот 

- Дисфункционални: Конфликт што попречува група на перформанси . 
• Односот на конфликтот или високо ниво на задачата или Процесот на 

конфликт ќе ја попречуваат ефикасноста на тимот. 
 

Примарни причини на конфликтот: 

 
• Распоред – несогласувања за задачите траење и реалзирање. 
• Приоритети на проектот - несогласувања за визијата и опфатот на проектот 
•Работна сила - несогласување за користење на луѓето, особено ако тие 
истовремено се вклучени во повеќе проекти 
•Технички - несогласувањата околу дизајнот на системот за елеганција и ресурси 
кои се со ограничувања 
•Администрација - несогласувања поради власт над клучните ресурси 
•Личност - несогласувања поради дисфункционални меѓучовечки интеракции 
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•Цена - несогласувањата се издигаат од зголемување на оганичувањата на 
ресурсите како што се развива проектот. 

 
Конфликт и ефикасноста на тимот 

 

 
• За да се постигне целта не треба да има многу конфликти 

 

 
Услови за конфликти околу проектот  

 
• Двосмислена улоги, граници на работата, одговорност и авторитет 

o Проектните тимови често имаат членови со различни структури за 
информирање, преклопување или контрадикторни обврски кои можат да 
доведат до конфликт. 

• Недоследни или некомпатибилни цели 
o Членовите на тимот за разлика од другите може да имаат различни или 

спротивставени цели кои може да доведат до конфликт. 
• Проблеми во комуникацијата 

o Задача, процес, или двосмислен однос  може да резултира со намалена 
или неефективна комуникацијата, која може да доведе до конфликт. 

• Зависноста од друга партија 
o Членовите на тимот кои зависат од другите за да ги завршат задачите или 

за обезбедување на средствата;одложувањата или квалитетот на работата 
може да се соочат со конфликт. 

• Област или диференцијација 
o Членовите на тимот од различни професионални средини често имаат 

различни ставови, јазици и цели кои можат да доведат до конфликт. 
• Потреба за заедничко донесување на одлуки и консензус 

o Во мешаните тимови различни членови може да се чувствуваат притисок за 
да се усогласат со мислењето на мнозинството, што може да доведе до 
конфликт. 

• Прописи за однесување  
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o Проектните тимови имаат норми за заедничка работа и тие можат да бидат 
во конфликт со склопот на работните процеси  на поединецот. 

• Нерешените прашања 
o Последните нерешени прашања помеѓу членовите на тимот може да 

доведат до конфликт. 

 
Опсег на интензитетот на конфликти 

 
 

-преку обид да се уништи другата страна 
-агресивни физички напади 
-закани и ултиматуми 
-наметливо вербални напади 
-во текот на распитот 

 
Важни политички вештини 

 
• Да се разбере она што за вашата организација е вредност 

• Разбирање како се донесуваат одлуките во вашата организација 
• Проширување и зајакнување на својата мрежа 
• Развивање на јасна комуникациска приказна 

• Да се водат според некој пример  
 
Глобален проектен тим 

 
• Зголемување на популарноста се должи на: 

- Напредокот во телекомуникациите 
- Зголемување на глобализацијата 
- Зголемување на аутсорсингот 

 
Зошто  Outsource? 

• Намалување и контрола на трошоците 
• Трошење на внатрешните ресурси 
• Пристап до способности од светска-класа  
• Зголемување на приходниот потенцијал на организацијата 
• Намалување на времето на пазарот 
• Зголемување на ефикасноста на процесот 
• Изнесување на несуштинските активности 
• Надоместување на недостатокот на специфични способности и вредности 
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Глобален проектен тим - Управување со предизвици 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Култура 

• Колективно мислење со кое се разликуват од членовите на една група или 
категорија на луѓе од друга група. 

 
Културите се разликуваат според: 

 
• Моќноста на далечина: опишува како се справува со различни општества и 
човечки нееднаквости 
• Избегнувањето на неизвесноста: превземање на ниво на ризик од 
заедничката  култура 
• Индивидуализмот / колективизмот: го одразува степенот  на поединецот 
наспроти позиција на група 
• Машкоста / женственоста: степенот со кој едно општество ги цени машките 
или женските квалитети 
• Концептот на време: до кој степен на култура има долгорочна  односно 
краткорочна ориентација 
• Фокус на животот: Културна карактеристика која е спротивна на степенот до кој 
културата се фокусира на квантитетот наспроти квалитетот на животот. 

 
Други можни пречки: 
 

• Јазик - на пример, комуникациски јазик и норми 
• Култура на работа - на пример, работни вештини, навики и ставови кон 

работата 
• Естетика - на пример, уметноста, музиката и културата 
• Образование - на пример, односот кон образованието и писменоста 
• Религија, верувања  ставови - на пример, духовните институции и вредности 
• Социјални организации - на пример, семејствоот и социјалната кохезија 
• Политички живот - на пример, политичката стабилност 

Информациски 

ситеми-проектни 

тимови 

Технолошки 

предизвици 

заштита 
Културни предизвици 

Стручност поврзана 

со предизвици 
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Заштита на животната средина и експертиза - Поврзани предизвици 
 

• Различни  вештини 
• Различни трошоци за различни личности 
• Собирање на податоци и проток на ограничувања 
• Правни политики 
• Разлики во валутите 

 
Глобален проектен тим - Стратеги за развој: 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Глава 4 

Управување со комуникациски проект 

Што е комуникација? 

• Процес во кој се разменуваат информации помеѓу поединците преку заеднички 

систем на симболи, знаци или однесување. 

Комуникациски предизвици: 

• Недостаток на комуникациски вештини 

• Постојана промена во комуникациските технологии 

 

Нешта кои се потребни за комуникација: 

• Испраќач кој обезбедува и создава порака 

• Ресивер (примач)  -  ги прифаќа и ги толкува пораките 

• Договор помеѓу испраќачот и примачот при толкување на пораката 

сензибилизира тимови 

глобални и политички 

прашања 

ангажира лица кои зборуват 

повеќе јазици 

Направи организациска 

култура пофлексибилна 

ангажира лица со 

искуство во работа со 

културите 

Глобален 

информациски ситем 
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• Повратна информација од страна на примачот до испраќачот дека пораката е 

разбрана 

Процес за комуникација(PMBOK) 

1. Планирање  на комуникација  

2. Дистрибуција на информација  

3. Известување за текот на комуникацијата 

4. Административно затворање на комуникацијата 

 

Планирање на комуникација 

• Процес за развој на сеопфатен план за комуникација кој ги идентификува 

заинтересираните страни, информациите што им се потребни, кога им требаат 

информации и во каков формат треба да бидат доставени 

 

Содржина на комуникациски план  

• Кога и како писмените и усните извештаи ќе бидат обезбедени од страна на тимот 

• Како членовите на тимот ќе ја координираат својата работа 

• Пораки кои ги откриваат фазите на проектот  

• Видовите на информации треба да се поделат и со надворешните акционери 

(добавувачи и изведувачи) 

 

Прашања за заеднички комуникациски план  

• Кои се засегнатите страни? 

• Кои информации секој треба да ги има? 

• Кога и колку често? 

• Од каде доаѓаат информациите? 

• Кој ќе биде одговорен за собирање, складирање и потврдување на точноста на 

информациите? 

• Кој ќе ги организира и склопува информациите? 

• Кое лице ќе биде одговорно за контакт? 

• Каков ќе биде форматот на информациите? 

• Каков медиум ќе се користи за реализација на информациите? 
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Матрица на проектот за комуникација  

  

Проблеми во комуникацијата  

• Природни катастрофи 

o Пожари, поплави, урагани, виулици, земјотреси 

• Катастрофи предизвикани од човекот 

o Нафта и хемиско протекување, инциденти при транспорт, закани за 

насилство, измами, болести предизвикани од храната и биотероризам 

• Катастрофи предизвикани од технологијата 

o Прекини на Интернет, сервис прекини, пад на моќноста, компјутерски 

вируси и различни нарушувања на безбедноста 

Информации за дистрибуција 

• Спроведување на планот за проектот за комуникација и одговор на било која ad - 

hoc информација побарана од заинтересираните страни 

- Што? 

o Резултати од работењето  

o План на проектот 

- Каде?  

o Вертикално и Хоризонтално 

- Формат? 

o Писмено,  Усно, Формално, Неформално 
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Размена на комуникација помеѓу членовите на тимот: 

 

Формат на комуникација: 

• Писмена (писма, основни вести, извештаи, е-пошта, инстант (брзи) пораки) 

• Усна (презентации (формална), “Water cooler – Ладилник за вода" 

(неформална) 

• Невербална (јазикот на телото, избор на облека) 

Соодветни апликации: 
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Неформална наспроти официјална комуникација 

• Се применуваат: конвенцијата, обичаите и културата 

o Формална (структурана, дефинирани стандарди за комуникација, утврдени од 

страна на повисок орган, ранг или видот на информациите кои се пренесуваат 

o Неформална (неструктурирани информации, информации чија точност варира, 

најчесто се користи за да се дополни формалната комуникација 

 
 

Вертикална наспроти хоризонтална комуникација  

• Вертикална 

o Повисоки и пониски нивоа на организацијата 

o Нагоре до една 

o Надолу за многу 

o Повеќе формална (како што е надворешната комуникација) 

• Хоризонтална 

o Во некој посебен оддел или организација 

o Помалку формални 

 

Известување за перформансите 

• Собирање и дистрибуција на информации за перформансите на проектот на 

акционерите, така што тие ќе ја разберат состојбата на проектот во одреден 

временски период 

• Видови на извештаи: 

o Статус: информации за тековниот проект 

o Напредок: достигнувања на проектниот тим  

o Прогноза: предвидувања за статусот или напредокот на проектот 
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Завршување на проектот од страна на администраторот 

• Внимателна и детална документација на проектот или фазата на прекинување на 

проектот  

o Природен престанок 

 планиран 

 предизвикан од успешен проект или фаза на завршување 

o Неприроден престанок 

 непланиран 

 повеќе различни причини 

 

Да се биде ефикасен комуникатор потребно е: 

1. Водење продуктивни состаноци во врска со проектот 

2. Изработка на ефективни презентации 

3. Да се биде добар слушател 

4. Користење на комуникациски шаблони 

5. Спроведување на можности 

 1. Некои причини за неефективен состанок за проектот  

• Недостаток на соодветно известување и подготовка 

• Недостаток на агенда 

• Присуство на премногу или погрешни  луѓе  

• Недостаток на контрола 

• Политички притисок и скриени агенди 

• Недостаток на заклучоци  

2.  Изработка на ефективни презентации  

• план 

• дизајн 

• испорака 

3. Како да станете добар слушател 

• Слушањето е активност која се состои од слушање, разбирање, помнење и 

дејствување 

- Слушајте без да оценувате 

- Не предвидувајте 

- Фаќајте белешки 

- Слушајте различни теми и факти 

- Не привлекувајте внимание 

- Преглед на целокупните информации 
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Што прави добриот слушател: 

4. 

Користење на комуникациските шаблони: 

• Уверува дека сите формални документи го следат стандардниот распоред и ги 

содржат сите потребни информации 

 

5. Спроведување на можности 

• Група на колеги вршат преглед на кој било производ создаден за време на 

развојот на процесот 

• Можни апликации  

- обемот на проектот 
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- преглед на буџетот и распоредот 

- системски спецификации 

- логички и физички дизајни 

- сегменти од код или програма 

- тест постапки и резултати од тестовите 

- документација и кориснички материјали за обука 

Walkthrough Template-Шаблон на можности 

 

Методи на комуникација и технологии 

 

Варијации во комуникацијата 

• Кога сите инволвирани страни се присутни во исто време, но не е потребно да 

бидат на истото место -  застапена е синхронизирана комуникација  
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• Кога сите инволвирани страни не се присутни на исто место или во исто време – 

застапена е асинхронизирна комуникација 

Електронски систем за состаноци 

• Колекција од компјутерски мрежи и софистицирани софтверски алатки кои ќе им 

помогнат на членовите на групата да ги решат проблемите и да направат одлуки 

преку интерактивни електронски евалуации, како и со гласање 

Шаблон  за гласање на електронски состанок  

 

Можности за размена на информации 
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Groupware-опрема за групи 

• Вид на софтвер кој им овозможува на луѓето заедно да работат поефикасно  

• Дефиниран од страна на две димензии: 

- Групи кои работат заедно во исто време -синхрони групи  или во различни 

времиња - асинхрони групи 

- Групи кои работат заедно лице-в-лице или на различни локации 

Groupware подржувачки групи 

 

Lotus Notes - Пријава за групи 
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Претпријатие  за управување со проекти –Развојна средина 

• претпријатијата на Microsoft(Microsoft’s Enterprise) 

• е-проекти(eProject) 

Претпријатие за управување со проекти – Способности 

• Управување со повеќе проекти за подобро донесување на одлуки во однос на 

ресурсите, идентификација на проблемот, како и анализата на ризикот 

• Повеќе тесно поврзани ресурси се користат за да се овозможи подобро планирање 

за краткорочни и долгорочни задачи 

• Управување со очекувањата на засегнатите страни со ефикасно известување за 

статусот на проектот во зависност од времето и ресурсите 

• Почитување на организациски најдобрите практики на проектните методологии и 

процеси 

• Поддршка  за зголемено учество преку овозможување на членовите на тимот 

лесно да управуваат и да користат континуиран извештај за проектот, за неговите 

измени 

• Подобро управување со проектот поврзано преку употреба на централен документ 

кој содржи различни верзии на проектот и сите негови измени 

 

 


