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1.ВОВЕД 

Под влијание на економската кризa и брзиот глобален развој, бизнис 

организациите се под голем притисок од континуирана потрага за конкурентна 

предност. Проект менаџментот преставува дисциплина која им помага на бизнис 

организациите во насока на изнаоѓање ефикасен начин да постигнат одржливи и 

позитивни бизнис резултати. Бизнис организациите кои го имплементирале проект 

менаџментот во текот на нивното секојдневно работење и одвивање  на  нивните 

бизнис процеси се соочуваат со помали ризици, а постигнуваат подобри резултати и 

поголеми позитивни достигнувања. Проект менаџментот како дисциплина, ефикасно се 

вклопува  во бизнис организациите со што, бизнис организациите имаат огромна 

корист и бенефит од неговото користење во управувањето и спроведувањето на 

нивната  бизнис стратегија и реализирање на проекти во нивното континураното 

работење. Овој магистерски труд има за цел, да обезбеди релевантни и добро 

разработени согледувања во врска со користа која ја имаат бизнис организациите од 

проект менаџментот во нивното секојдневно соочување со предизвиците кои ги 

диктираат опкружувањето и светската економија. Секој кој досега има работено на 

проект ќе се согласи  дека, еден проект да успее не е едноставна задача. Тешкотиите со 

кои се соочува процесот за реализација на еден проект се манифестираат во 

одложувања, пречекорување на планираниот буџет, несоодветни резултати, 

незадоволни клиенти, висок стрес и конфликти меѓу проектниот тим и други несакани 

исходи. 1 Основното прашање  што се поставува за овие појави кои често се среќаваат 

при реализација на проектот е, која е причина за сите овие проблеми? Проектите се 

карактеризираат со четири особини и тоа: 2 Група на луѓе, цели, ограничено време и 

пари и одреден степен на неизвесност околу тоа дали  целите ќе се постигнат или не. 

Проект менаџерот е вклучен како главна алка во изработакта и реализирањето на еден 

проект. Насочувањето на проектот кон зацртаната цел не е лесна и едноставна задача. 

Проектите стануваат се повеќе заеднички начин на остварување на замислените цели 

за многу бизнис организации. Проектните методите на работа исто така го нашле 

својот пат во непрофитните и во бизнис  организациите. Правила на игра во врска со 

изработка на проектите во непрофитните организации се разликуваат од оние во 

бизнис организациите. Исто така и состојбата во државата во која функционира бизнис 

                                                             
1
 http://www.edo.ca/downloads/project-management 

2
 http://www.manage.gov.in/studymaterial/ 
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организацијата е особено важна улога во реализација на проектите кои ги изработуваат 

бизнис организациите. Горенаведените влијанија и состојби прават и нанесуваат 

големи тешкотии во постигнување на успех на проектот. Проект менаџерите треба да 

бидат свесни за тоа и да бидат спремни да реагираат според ситуацијата која ја налага 

политиката во државата во која функционира и се реализира проектот. Проектите во 

бизнис организациите се подинамични и имаат свои предности и недостатоци. Во овој 

магистерски труд ќе биде спроведено истражување за проекти кои се реализираат од 

страна на бизнис организациите. Овој магистерски труд претставува практичен модел 

кој ќе им овозможи на членовите на проектниот тим, проект лидерите, проект 

менаџерите, менаџерите воопшто, клиентите и партнерите на проектот да ги играат 

што е можно подобро своите улоги во изработка на проектите во рамките на бизнис 

организацијата. Теоретскиот развој и практично искуство се постојан начин за 

стекнување на нови сознанија. Овој магистерски труд беше решено да се изработи за 

да придонесе за зголемување на познавањето за новите случувања во областа на проект 

менаџментот. Проект менаџментот преставува  планирање, организирање, управување 

и насочување на активностите за да се реализира успешен проект. 3  Проектот 

преставува  еднократна активност која произведува специфичен аутпут или резултат, 

на пример, изградба на една зграда или голем нов компјутерски систем. 4  Проект 

менаџментот вклучува развивање на план за проектот, кој вклучува дефинирање и 

утврдување на целите на проектот, како тие ќе се постигнат, идентификување на 

задачите и квантифицирање на ресурси кои се потребни, како и утврдување на 

буџетите и рокови за завршување. 5  Проект менаџментот исто така вклучува 

управување со спроведување на планот на проектот, заедно со оперативните редовни 

контроли за да се обезбеди дека се точни и објективни информациите на постигнатото 

во однос на планот, како и механизмите за спроведување на постапки за обновување 

каде што е потребно.  

                                                             
3
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:D72uzVmee7kJ:www.msu.ac.zw/elearning/materia

l/1205080929Project%2520Management%2520is%2520the%2520discipline%2520of%2520planning.doc+&cd=
1&hl=en&ct=clnk&gl=mk 
 
4Olaf Passenheim, Project Management, E – book, 2009 Olaf Passenheim & Ventus Publishing APS, стр. 11 – 
15;   
  
5
http://www.mansfield.vic.gov.au/Libraries/Community_Development/Intro_to_Project_Management_Manu

al.sflb.ashx 
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Проектите ги следат следните главни фази или етапи: Иницирање, дефинирање, 

планирање, имплементација, евалуација и реализација. 6 Проект менаџментот како што 

беше споменато опфаќа: Иницирање, планирање, организирање и спроведување на 

проектот, а проектот е однапред осмислена активност со посебени почетни и крајни 

параметри насочени кон производство на дефиниран уникатен аутпут, како што е на 

пример нов компјутерски систем, а проектот е различен од тековните процеси, како 

што е програмата на управување или на програма за управување со средства. 

 

2.Методологија на истражување 

 

    2.1 Проблем на истражување 

Глобализацијата, широкиот спектар на иновации со кои се преплавени 

светските пазари, брзиот технички и технолошки развој, различните и зголемените 

побарувања од страна на потрошувачите доведоа да, изработката на проекти во 

секојдневното функционирање на бизнис организациите да стане една витална 

активност за профитабилно функционирање на самите организации. Ако од само пред 

дваесетина години оваа дисциплина не беше доволно застапена во бизнис 

функцционирањето, во денешно време речиси и да нема област каде што проектниот 

менаџмент не може да се примени. Ваквиот тренд на висока примена и изучување на 

проектниот менаџмент доведе до голем степен на намалување на проблемите поврзани 

со планирањето и завршувањето на проектите. Проект менаџментот во денешно време 

завзема многу висок приоритет, со што сите компании или организации без разлика 

дали мали, средни или големи се на еден или на друг начин вклучени во 

спроведувањето на нови обврски, иновации и промени, односно проекти. Развојот на 

проект менаџментот како дисциплина отсекогаш бил во паралелен развојот со општите 

трендови на светската економија. Денес, речиси повеќе од кога било сите бараат 

проекти за да би се движела светската економија во нагорен тренд на развој. Тоа ја 

нагласува важноста за постојано учење и развој на способностите за проект менаџмент 

во организациите. Изработката на проекти им помага на корпоративните тимови во 

брзо менување на светот кон подобро за да соработуваат во дефинирање на плановите 

                                                             
6
 Olaf Passenheim, Project Management, E – book, 2009 Olaf Passenheim & Ventus Publishing APS, стр. 11 – 

15;  
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и управување со комплексни проекти, заедно со синхронизација на тимски 

ориентираните задачи и распределба на ресурсите. 

   2.2 Предмет на истражување 

 Предмет на истражување на овој магистерски труд ќе биде проектниот 

менаџментот и неговото позитивно и профитабилно влијание за успешно 

функционирање на бизнис субјектите, односно бизнис организациите. Исто така ќе 

биде истражено и во областа за значењето на проектниот менаџмент и неговата 

примена, како и различните начините кои можат бизнис организациите да ги користат 

во изработка и функционирање на успешни  проекти. Во таа насока ќе биде 

анализирано и нивото на успешно раководење со проектите во бизнис организациите 

за успешно соочување со секојдневните бизнис предизвици при спроведување и 

реализација на проектите.  

 2.3 Цели на истражување  

 Имајќи го во предвид предметот на истражување, целта на истражувањето е да 

се даде придонес, во научното значење поврзано со проектниот менаџмент, начинот и 

постапките на изработка на проекти и придонесот на проект менаџментот во успешно 

водење и работење на бизнис организациите. Имено основна цел на истажувањето е да 

се направи анализа за тоа која е улогата на менаџерите во управување со проекти, и да 

се идентификува значењето на проектниот менаџмент во спроведување на проектите 

во современото и секојдневното функционирање и работење на бизнис субјектите. 

Исто така, во ова истражување како посебни цели ќе се третираат и образложуваат 

основните компоненти при изработка на проектот, улогата на проектниот менаџер во 

изработка и менаџирање на проектот, животниот циклус низ кој поминуваат проектите 

од самиот почеток до нивно затворање, односно завршување. Во овај магистерски труд 

исто така ќе биде преставено истражување, кое ќе биде направено за влијанието на 

окружувањето врз изработката на самите проекти, како и типовите организации за 

изработка на проекти во самите бизнис организации. Посебна цел на истражувањето ќе 

бидат групите на процеси и функционалните области на проектниот менаџмент, како и 

методите за евалуација  на проекти и проектни резултати и софтверските алатки кои во 

денешно време преставуваат задолжителен фактор во изработка на проекти и нивно 

раководење. Заедно со истражувањето кое ќе биде спроведено ќе се престави и 

начинот на крајното сумирање и согледување на резултатите од имплементирањето на 
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проектите и нивните влијанија во успешното управување и работење на бизнис 

организациите. 

2.3. Методи, техники и инструменти на истражувањето. 

  За потребите на ова истражување беше спроведено анкетно истражување со 

прашалник кој се состои од 12 (дванаесет) прашања со понудени конктретни одговори. 

Истражувањето опфати организации од јавниот и приватниот сектор на територијата 

на Р.Македонија. Прашалниците беа поделени на лица кои имаат менаџерска или 

раководна функција во организациите со што би се дала појасна слика за значењето на 

проект менџментот во организациите во Р.Македонија. Потоа, истите прашалници беа 

компјутерски обработени и анализирани за да се извлечат соодветни препораки. Оваа 

метода ќе помогне во давање на прецизни податоци за значењето на проект 

менаџментот во Р.Македонија и неговиот степен на застапеност во организациите во 

Р.Македонија од јавен и приватен сектор. Преку анкетата и нејзината обработка ќе 

бидат идентификувани проблемите со кои се соочуваат организациите при примена на 

проектниот менаџмент и изработката на проекти. После анализата ќе бидат дадени 

заклучни согледувања и препораки кои ќе дадат придонес во имплементација на 

проектниот менаџментот и изработката на проектите со самите организации како од 

јавен така и од приватен сектор во Р.Македонија. Воедно овај магистерски труд ќе даде 

значаен придонес да организациите бидат во чекор со светските трендови и промени, 

исто така и ќе придонесе во создавање на позитивна клима и охрабрување на 

компаниите да го применуваат проектниот менаџмент во целост со неговите 

побарувања.  

3.Фундаментални карактеристики на проектниот менаџмент 

  3.1 Проектно окружување 

Примарната функција на проект менаџерот е да се заврши проектот во рамките на 

предвидените трошоци, обем и време. Оттука, може да се запрашаме како проектното 

окружување може да му помогне, создаде потешкотии или да го ограничи проект 

менаџерот во исполнувањето на овие обврски. Проектното окружување е широк и 

уште посложен поим отколку физичкоко (географското окружување каде што проектот 

се одвива). Тоа во себе ја вклучува културната, организациската и социјалната средина 

каде проектот се реализира. Проектното окружување може силно да влијае врз 

резултатите од проектот во позитивна или негативна насока. Окружувањето на 
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проектот може да се анализира од различни перспективи. За целите на оваа точка од 

овај магистерски труд, истражувањето кое беше спроведено за окружувањето на 

проектот е преставено од  три перспективи, и тоа: 7 

 Временско окружување  на проектот; 

 Внатрешно окружувње на проектот; 

 Надворешно окружување на проектот; 

 Важно е да се заклучи, дека окружувањето на проектот е секогаш од динамичен 

карактер и има голема веројатност да се променува во текот на животниот циклус на 

проектот. Должноста на проект менаџерот е да ги анализира, да ги разбере и да ги 

идентификува промените во окружувањето на проектот и истите тие промени да  ги 

прилагоди, со активностите кои се одвиваат во реализација на  проектот. 

 

                                    

Слика 2.1 Односи помеѓу групите на процеси на проектот и времето (временското 
окружување)  

Временското окружување на проектот  најдобро се опишува  преку групите на процеси 

на проектот: Иницирање, планирање, извршување, мониторинг и контрола и 

завршување. 8 На сликата 2.1 е  преставен односот помеѓу овие групи процеси коишто 

може да се опсервираат и како фази на проектот. Секоја од фазите на проектот можат 

да бидат издвоени и да се третираат како индивидуални проекти. На пример додека 

менаџментот и проект менаџерот, главно се занимаваат со иницирање на проектот, 

истата таа фаза може да се карактеризира како целосен проект. Но сепак тоа е 

привремено, зависно со време и е претставена за да се постигне одредена цел. Овие 

                                                             
7
R. Max Wideman, Managing the Project Environment, A E W Services, Vancouver, B.C., Canada 1990; 

стр.86-100 
8 Johnstone, N., Scapecchi, P., Ytterhus, B., and Wolff, R. The firm, environmental management and 
environmental measures: lessons from a survey of European manufacturing firms. Journal of Environmental 
Planning and Management New York (2004) стр. 25; 
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карактеристики се применуваат и на другите фази на проектот ( Планирање, 

извршување и контрола на проектот). Во временското окружување на проектот, 

успешното завршување на секоја фаза на проектот преставува една голема пресвртница 

и обично означува отворање на следна фаза. Тука постои високата стапка на зависност, 

степенот на успешноста на фазата на извршување ќе биде врзан и детерминиран од 

степенот на успех од фазата на планирање. Доцнењето во една од фазите на проектот 

ќе доведе до одложување во сите други фази и би предизвикало нарушување на 

временското окружување на проектот. 

 Фази на проектот, окружувањето и комуникацијата 

Бидејќи фазите за развој на проектот се високо поврзани со окружувањето, 9 

секоја фаза од развојот на  проектот може да се опише како проект на окружувањето. 

Тука ќе биде преставено истражувањето кое беше направено во врска со односот 

помеѓу окружувањето и комуникација. Колку што повеќе луѓе се бараат во еден 

проект, толку повеќе се потребни канали за комуникација и исто така, толку е потешко 

да се менаџира и да се управува со каналите за комуникација. Од дијаграмот на слика 

2.1, може да се види дека на почетокот на животниот циклус на проектот, потребни се 

помалку луѓе и оваа потреба постепено се зголемува и го достигнува својот максимум 

во фазата на извршување на проектот. Потребата од дополнителни луѓе доживува 

остар пад во текот на фазата на затворањето на проектот. Ова значи дека ќе се 

формираат повеќе канали за комуникација за време на извршување на проектот, со што 

самото од себе доведува до повеќе сложен комуникациски процес. Најмал број на 

канали за комуникација се забележуваат во текот на фазата на затворање и иницирање 

на проектот. Како што претходно беше истакнато, секоја фаза од проектот главно 

зависи од успехот на претходната фаза и станува многу важно за проект менаџерот да 

обезбеди успех во фазата на извршување. Тоа е затоа што фазата на извршување е 

всушност фазата кога се произведува производот од проектот. Исто така, искуството 

покажало дека еден од главните предизвици на кои наидува проект менаџерот во 

фазата на затворањето на проектот е способноста да се обезбеди проектен тим со 

доволен број членови за да не дојде до избрзување за затворање на проектот и до 

непотребни и избрзани компликации. Генерално постои борба меѓу обезбедувањето на 

членови на тимот кои се лојални на проектот и намалување на големината на тимот 

                                                             
9 Binder, J. Global project management: Communication, collaboration and management across 
borders. Aldershot, UK: Gower (2007). стр.52 
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кога нема доволно работа  за сите членови. Ако во било која фаза во текот на проектот 

планирање е несоодветно или недоволно за да се разбере и оцени временското 

окружување на проектот, може да доведе до пробивање на буџетот и предвиденото 

времето во кое треба да се заврши проектот, дури и ако проектот е во завршна фаза. 

 Внатрешно окружување на прокетот  

Истражувањето за внатрешното окружување на проектот, се фокусира на 

разбирањето на структурата на менаџментот, организациската култура, 

организациската структура и политика која е усвоена во рамките на една организација 

за време на спроведувањето на проектот. 10  Внатрешното окружување се протега низ 

сите различни фази од животниот циклус на проектот (Иницирање, планирање, 

извршување, мониторинг и контрола и затворање). Организациската култура често ја 

утврдува внатрешното окружување на проектот. Понекогаш природата на проектот 

може во голема мера да влијае на внатрешното окружување на проектот, но ова во 

голема мера е поврзано со надворешното окружување на проектот. 

 Структура на менаџментот 

 Ефективен менаџмент е способноста да се изберат луѓето со различни вештини 

и искуство кои  заедно би се  координирале за да се постигнат заедничка цел. 11 Тоа е 

функција на менаџерот за да се воспостави организациска визија, развој на 

корпоративната стратегија и да ги мотивираат вработените во постигнување на 

организациските цели. Стратешката улогата на манаџментот во една организација 

подразбира дека севкупниот успех на проектот зависи од начинот на негово 

менаџирање. Во најголема мера организациските перформанси се основа на која се 

определува видот на проектот кој компанијата би се обврзала да го спроведи, и истиот 

би бил реализиран. 

 Организациската култура 

 Организациската култура се однесува на начинот на кој работите и процесите 

се извршуваат во рамките на организацијата. 12 Проект менаџерите тргнуваат од многу 

                                                             
10R. Max Wideman, Managing the Project Environment, A E W Services, Vancouver, B.C., Canada 
1990;стр.47-50 
11

 https://leadershipmanagement.com.au/the-definition-of-an-effective-manager2/ 
12 O’Connell, F., How to Run Successful Projects II, Prentice Hall; Subsequent edition (August 14, 1996) (1996) 
str.223-248; 
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добра почетна точка со користење на  организациските средства, заедно со вложениот 

напор за да ја разберат културата во рамките на една организација. Организациските 

средства се сеопфатна база на податоци каде што се чуваат информации од 

претходните проекти. Информациите во базата на податоци вклучуваат: 

Организациски процеси, фалјови, политики, процедури, научени лекции, историски 

информации, итн. Информациите му даваат на проект менаџерот претстава и увид во 

организациската култура. Иако културата во самиот проектот обично не е строго 

определена, неправилното разбирање или отстапување од организациската култура без 

да се информира и консултира менаџментот може да доведе до загрозување на успехот 

на проектот. 

 Организациската структура и политиката 

Организациската структура го нагласува синџирот на команди и наредби  во 

компанијата. Кој пред кого одговара? Каков е видот на проектното окружување? Дали 

е функционално, проектно или мешовито окружувањето? Кои се акционери на 

компанијата? итн. 13 Овие прашања можат да помогнат во одредувањето на начинот на 

кај организацијата е струкуирана. Целта на познавањето на организациската структура 

е да се разбере хиерархијата, препознаат стеикхолдерите на различни нивоа, да се 

задоволат нивните потреби и да се  развие план за да се задоволат интересите на 

различните стеикхолдери. Организациската политика, од друга страна помага во 

објаснувањето на причините зошто се преземаат некои одлуки. 14  Некои одлуки се 

базирани на профитабилноста и враќање на инвестицијата. Сепак, како резултат на 

организациската политика, организациите  превземаат и некои проекти кои не се 

профитабилни. Ова би можело да биде заради зголемување на организациските односи 

со јавноста,  стратешки причини, лични  или внатрешни причини во организацијата, и 

така натаму. Тоа сепак е важно за проект менаџерите, за да се разбере причината за 

која бил преземен проектот, како што поддобро би помогнале во одлучувањето на 

најдобар начин да се пријде на проектот. 

 

 

                                                                                                                                                                                              
 
13 Nagabhushana Rau A. A Case Study of Human Management at a Construction Project Paper presented in 
Bangalore, India: Association of Consulting Civil Engineers, New Delhi, 1990 стр.68-90; 
14 https://sielearning.tafensw.edu.au/MCS/CHCAOD402A/chcaod402a_csw/knowledge/policies/policies.htm 
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 Надворешното окружување на проектот  

Надворешното окружување на проектот се состои од голем број на фактори кои 

влијаат на проектот, но се надвор од непосредната контрола на организацијата над 

проектот. Овие фактори влијаат на планирањето, организирањето, екипирањето, 

носење стратешки одлуки и начинот на кој проект менаџерот ги извршува своите 

обврски. Главните елементи кои го сочинуваат надворешното окружување на проектот 

се: 15 

1. Потрошувачи; 

2. Владини регулативи; 

3. Структура на пазарот и конкуренцијата; 

4. Професионални / етички тела; 

5. Географска положба; 

Како внатрешното окружување на проектот така и надворешното окружување на 

проектот е различно за секој проект. Во текот на животниот циклус на проектот, 

надворешното окружување е многу динамично и е повеќе склоно кон промени за 

разлика од внатрешното окружување на проектот. Тоа е затоа што веројатноста за  

контролата врз она што е внатре во организацијата е многу поголема, за разлика од она 

што се случува надвор од организацијта. Секогаш организациите треба да ги 

прилагодат своите внатрешни стратегии за да одговарат и се соочат на се поголемото 

динамично надворешно окружување. На пример, организациите мораат да ја 

прилагодат внатрешната стратегија на организацијата за да се адаптираат на промените 

во побарувачката на пазарот и снабдување, како резултат на нов конкурент или 

конкуренти кои доаѓаат на пазарот. 

 Потрошувачи 

Потрошувач клиент, купувач е корисник на добра, услуги, производи или идеи, 

добиени од продавачот, произведувачот или снабдувачот за парична или друга 

вредносна. 16  Купувачот може или не мора да биде крајниот корисник на некој 

производ или услуга. Во ситуација кога потрошувачот не е крајниот корисник, тогаш 

                                                             
15 http://smallbusiness.chron.com/five-components-organizations-external-environment-17634.html 
 
16

Gunelius, Susan (3 July 2010). "The Shift from CONsumers to PROsumers" стр.32 
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станува важно и за клиентите и за снабдувачот да се обезбедат производи или услуги 

кои се дизајнирани да ги задоволат потребите на крајниот корисник. Во секој случај во 

изработката на проект, крајниот корисник (крајниот потрошувач) е најважен 

стеикхолдер. Затоа секој конфликт во рамките и надвор од проектот треба да се реши 

во корист на потрошувачот. Главната причина за основање на проектот произлегува 

како резултат на побарувачката на пазарот. Во овој случај, важно е да се разберат 

пазарните анализи и според нив да се развие стратегија за пробив на пазарот, било да е 

тоа на веќе постоечки или нов пазар. 17 Матрицата на Ансоф е најмногу  користена 

алатка за развој на стратегија за пробивање на пазарот. Сликата 2.2 ја преставува т.н. 

матрица на Ансоф која покажува каква стратегија треба да се превземе во врска со 

производот и пазарот. 

 
 

                                                   Слика 2.2, Матрицата на Ансоф  

 

3.2 Улогата на проект менаџерот во менаџирање со проектите 

 Проект менаџер 

            Според институтот за проект менаџментпроект менаџерите се организирани, 

страсни и ориентирана кон однапред зацртаната цел, кои го разбираат она што 

проектите го имаат заедничко, и нивната стратешка улога е во тоа како организациите 

да успеат, да научат и да се променат. Проект менаџер е  лицето одговорно за успехот 

или неуспехот на проектот. Лицето одговорно за развој, за соработка со спонзорот на 

                                                             
17

 https://www.edrawsoft.com/ansoff-matrix 
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проектот и дефинирање на проектот. Проект менаџерот гарантира дека проектот ќе  

биде завршен во однапред  даденото време, во предвидениот  буџетот и да ги исполни  

потребниот стандард за квалитет (во рамките на договорените спецификации). Проект 

менаџерот обезбедува проектот да е ефикасно снабден со ресурси и успева  да одржува 

врски со широк спектар на групи (вклучувајќи ги и сите соработници на проектот). 

Менаџерот на проектот е исто така одговорен за раководење со консултантите, 

распределба и користење на ресурсите на ефикасен  и ефективен начин и одржување на 

кооперативен, мотивиран и успешен тим кој работи на проектот. 

 Одговорности: 18 

• Управување и водење на проектниот тим; 

• Регрутирање на проектниот тим и на  консултанти; 

• Управување и  координација со партнерите и работните групи ангажирани во 

работата на проектот; 

• Детално планирањето на проектот, во кое е вклучено и контролирање; 

• Развој и одржување на детален план на проектот; 

• Управување со испораките на проектот во согласност со планот на проектот; 

• Контрола и управување со проблеми на проектот и интервенирање каде што е 

потребно; 

• Решавање на проблеми на ниво на проектот; 

• Менаџирање со окружувањето и контрола и интервенирање  каде што е потребно; 

• Следење на напредокот и перформанси на проектот; 

• Обезбедување на извештаи за состојбата до инвеститорот на проектот; 

• Обука за управување со проектот во утврдениот буџет; 

• Секогаш е во врска со надградби и напредокот како и со  менаџментот на 

организацијата; 

• Менаџирање со проценката на проектот и распространување на активностите; 

                                                             
18 http://www.corpedgroup.com/resources/pm/WhatisaPM.asp 
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• Управување одобрени импути  во утврдениот буџет; 

• Завршно одобрување на дизајнираната спецификација; 

• Е во тесна соработка со корисниците за да се осигура дека  проектот ги исполнува 

потребите во   бизнисот; 

• Дефиниција и управување со програма која ќе ја тестистира реакцијата на прифаќање 

на проектот од корисниците; 

• Идентификување на потребите за обука на членовите на тимот, осмислување и 

управување со програми за обука на членовите на тимот; 

• Редовни извештаи за состојбата до Одборот за извршувањето на проектот; 

  

Потребата на бизнис организациите од проект менаџер е се поголема и таа се овеќе ќе 

расте како потребите од иновациите и се пософистицирани технологии кои растат. 

Успешните проект менаџери се обучени, не се родени. Тие развиваат вештини преку 

искуство и образование. Тие стануваат подобри проект менаџери, секој пат кога  

успешно испорачуваат проекти. Тие учат нови техники и исто така учат како да ги да 

ги применуваат на нивните проекти. Тие учат понекогаш лекции на потешкиот начин 

од нивните падови и неуспеси во извшување на проекти, a се со цел да станат подобри 

менаџери во иднина. Накратко, проект менаџерот го извршва следново: 19 

● Го дефинира и прегледува  проект случајот, како и побарувањата произлезени од 

страна на редовните прегледи и контроли, за да се осигура дека клиентот го добива тоа 

што го сака и се задоволени неговите очекувања од реализација на проектот. 

● Иницира и го планира проектот, преку воспоставување облик, насока, основни линии 

кои можат да се мерат и контролираат. 

● Тој е партнер со крајните корисници, континуирано соработува со спонзорите на 

проектот и менаџментот на организацијата се со цел да го осигура напредокот на 

проектот и дека проектот се движи во  насоката на постигнување на предходно 

зацртаните цели, менаџира со решавање на проблемите и со ублажувањето на 

ризиците. 

                                                             
19 https://www.pmi.org/learning/library/technology-project-manager-performance-model-5586 
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● Управува со технологијата, луѓето и промените со цел да ги постигне своите цели и 

реализација на проектот на време и во рамките на буџетот. 

● Управува со персоналот на проектот во насока на создавање на средина погодна за 

испорака на аутпути со поконкурентна цена и на поефективен начин. 

● Треба да биде способен да управуваат со неизвесност, брзи промени, двосмисленост, 

изненадувања, ризик и со помалку дефинирана и позната средина. 

● Да воспоставува однос со клиентите со помош на соодветни директни известување 

преку кои ќе  изразува почитување и продуктивни односи. 

● Да го води  проектот како лидер кој го следат и служи за пример,  да ги мотивира 

стеикхолдерите додека проектот успешно го носи кон зацртаната цел. 

Преку исражувањето кое беше спроведено во следиот дел од магистескитот труд ќе 

бидат преставени вештините и квалитетите потребни за да се исполнат овие 

квалификации на проект менаџетот. 

 Потребните вештини 

Вештините што треба еден добар проект менаџер да ги поседува се во голем број и 

се многу разновидни, што опфаќа цел спектар особини на една човековата личност. 

Овие вештини можат да се поделат во голем број на специфични категории и тоа: 20 

 Проект менаџери мора да бидат способни да ги мотивираат и да ги поддржуваат 

луѓето кои се на некој начин поврзани со проектот. Членовите на проектниот 

тим во проект менаџерот гледаат личност која ги решава проблемите и помага 

во отстранување на пречките. Проект менаџерот мора да има способност да ги 

пронајде и решава проблемите во рамките на тимот, како и оние кои се јавуваат 

надвор од тимот. Постојат голем број на суптилни и директни начини, на кој 

проект менаџерите може да им помогнат на членовите на тимот. 

 Членовите на тимот  ги гледаат и забележуваат сите активности на проект 

менаџерот. Затоа, проект менаџерот мора да биде чесен, искрен, директен, 

добро поткован со знаење во сите ситуации со луѓе и со проектот. Добар 

                                                             
20 https://www.liquidplanner.com/blog/6-essential-skills-for-project-managers/ 
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менаџер знае како да работи напорно и да се забавува, и овој пристап станува се 

повеќе употребуван. 

 Проект менаџерот мора секогаш да одржува позитивен став, дури и кога 

постојат значителни тешкотии, проблеми или пречки со кои се соочува 

проектот. Негативните ставови ја разјадуваат довербата и надолниот тек на 

настаните во проектот значително ќе продолжат. 

 Менаџерите кои управуваат со проекти мора јасно да го дефинираат она што се 

очекува од членовите на тимот. Тоа е важно да се направи во согласност  со 

членовите на тимот. Ова не остава простор за да се јават проблеми подоцна, 

кога некој вели: Тоа не е моја работа. Очекувањата треба да бидат дефинирани 

на почетокот на проектот. 

  Управувањето со проекти е работа со огромна потреба на многу различни 

вештини на повеќе нивоа во текот на изработакта на проектот. Пред сè, проект 

менаџерот треба да биде внимателен и да се однесува со почит и да им го дава 

на луѓето и членовите на тимот времето и вниманието што го заслужуваат. Да 

им дава на луѓето до знаење дека нивните напори се ценети и  работата што ја 

извршуваат е од голема важност.  

 Проект менаџерот е се повеќе почитуван ако тој е директен, отворен и се 

справува со сите видови на проблеми. Никогаш не се крие и не ги избегнува 

проблемите кога наидува на нив. Ако проблемот е поголем од способноста да 

можат се справат на проект менаџерот или тимот, тоа ескалира на повисоките 

нивоа на менаџмент. Успешниот проект менаџер никогаш не презема обврски 

со кои не може ги изврши. Личен став на секој проект менаџер треба да биде: За 

секое ветувањето, треба да следи исполнување.           

 Технички вештини 

Некои проект менаџери сакаат да имаат малку техничко познавање за проектите 

кои тие ги управуваат, претпочитајќи да го препуштат техничкото управување 

на други помлади менаџери, како менаџери за програмирање или менаџери на 

мрежи. Други пак имаат детални технички вештини за компјутерски јазици, 

софтвер и мрежи. Тоа навистина зависи од типот и големината на проектите, 

нивната структура, ресурсите на располагање  и окружувањето на проектите. 
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Прашањата кои  проект менаџерите треба да ги постават го вклучуваат 

следново:  

1. Какви видови на технички проблеми бараат управување? 

2. Кој ќе ги реши? 

3. Дали тоа се прави со квалитет и задоволство? 

4. На кој може да се потпирам од мојот тим во проектот? 

5.Кој надворешни ресурси доколку ги има, може да ги обезбедат за поддршка? 

 

Како и сите вработени, проект менаџерот треба да има техничко знаење и 

вештини потребни за да одговори на работните обрски на своето работно место. 

Ако проект менаџерот ги нема овие вештини обуката е една опција или друга 

опција е да биде под менторство или трениран од поискусен поединец од таа 

сфера.  

При поголеми комплексни проекти, како што се проекти на системи за 

интеграција или повеќе годишни проекти, обично имаат  премногу сложени 

технологии  за проек менаџерот да ги совлада. Користењето на техничка обука 

може да биде доста корисна. Во помалите проекти проект менаџерот исто така, 

може да биде клучен технички соработник. Во овој случај, техничка обука  ги 

подобрува техничките способностите на проект менаџерот да придонесе на 

технички план, но тоа не е услов дека  веројатно ќе ги подобрат своите вештини 

за управување. Едно нешто е јасно, проект менаџерот е одговорен за севкупното 

управување на проектот во смисла од технички или друг начин и секогаш  ќе бара 

решенија за техничките проблеми кои ќе се појават. 

 

 Менаџмент вештини 

 Проект менаџерите иммат потреба и други клучни вештини покрај оние кои се 

чисто технички, за да ги водат своите проекти успешно. Еден добар проект менаџер 

треба да се разбира од многу бизнис аспекти за водење на проектот, како што се многу 

важните  вештини во областите на организација, комуникација, финансии и човечки 

ресурси како што се:21 

 

 Планирање, иницирање и организација на проектот; 

 Регрутирање на луѓе и нивно задржување; 

                                                             
21 http://catalogue.pearsoned.co.uk/samplechapter/0130219142.pdf 
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 Водење ефективни преговорите за проектот; 

 Софтверски алатки за управување со проекти; 

 Точна проценка и контрола на трошоците; 

 Извршување и контрола на проектот; 

 Развивање на моќни презентации и извештаи; 

 Управување со ризик и донесување на одлуки; 

 Ефикасно управување со проблеми; 

 Управување со ефикасност; 

 Управување со проекти во рамките на организацијата; 

 Раст и одржување на тим со високи перформанси; 

 Управување со промени во рамките на една организација; 

 

Промените, без разлика дали се однесуваат за добро или за лошо преставуваат стресна 

појава за организацијата и ако се однесуваат на членовите на проектиниот тим. 

Способноста да управува со промени е една област во која секој добар проект менаџер 

ќе делува и ќе се насочи во подобрување на своите вештини. 

 

 Вештини за справување 

 Еден добар проект менаџер мора да поседува  голем број на вештини за да се 

справи со различни ситуации како конфликти, несигурност и сомнеж. Ова значи:22 

 Да  биде флексибилен;  

 Да биде истраен и цврст кога е потребно; 

 Да биде креативен, дури и кога проектот не го дозволува тоа; 

 Да апсорбира големи количини на податоци од повеќе извори;  

 Да биде истраен, но да може да разликува помеѓу трпение и акција; 

 Да се биде во можност да се справи со големи количини на постојан и 

тежок стрес; 

 

Покрај тоа, добар проект менаџер има високо ниво на толеранција за изненадувања, 

неизвесност и двосмисленост. Проектите ретко напредуваат на начинот на кој тие се 

дефинирани и проект менаџерот треба да управува со неизвесноста што доаѓа со тоа. 

 

                                                             
22 https://www.strategyex.co.uk/blog/pmoperspectives/15-skills-project-managers-will-need-2015/ 
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 Да се управува еден проект или повеќе? 

 

     Некои менаџери се способни успешно да се справат со повеќе проекти и различни 

рокови, а други не се. Во ова денешно време на огромни промени, време во кое се 

бараат повеќе проекти да бидат доставени и завршени во што е можно побрз рок, по 

себе укажува дека управувањето ќе побарува справување со повеќе проекти. Сепак, 

горе наведеното носи ризик и доведува до прашање дали проект менаџерите би се 

справиле со тоа? Повторно во текот на истражувањето, не беше наидено на ниту еден, 

сигурен одговор. Во врска со ова, проект менаџерите и високите нивоа на менаџмент 

треба да дадат одговор на некои основни прашања, и тоа:23 

● Колкава поддршка ќе биде обезбедена? 

● Колку луѓе се вклучени на  проектот? Дали се тие со скратено работно време 

или со полно работно време? 

● Кои се предизвиците на управувањето? Соодветно доволниот буџетот на 

проектот бара помалку напор да се управува, од оној кој е исклучително 

тенок; 

● Дали проектите се на истата физичка локација или проект менаџерот ќе 

потроши многу време на патување? 

● Дали сите проекти вклучуваат истата технологија? Исти бизнис можности и 

предизвици? Иста бизнис култура? Исти сет од стеикхолдери? 

●  Колку од проектите имаат важни рокови кои се блиску? 

 

Одговорите на овие прашања ќе помогнат во одредувањето, дали повеќе проекти 

можат да го делат ресурсот проект менаџер. Колку се покомплексни проектите од 

гледна точка на кадровско екипирање, буџетирање и технологија толку е поверојатно 

дека за нив ќе им треба посебен ресурс за нивно соодветно управување. 

 

 Развој на вештини за управување со проекти 

Еден од најсигурните начини за усогласување на стратегиите и работната сила со 

визијата на претпријатието, е да се создаде патоказ од визија до извршување. Процесот 

на управување со вештини започнува во иднина и се враќа назад во сегашноста. На 

                                                             
23 Olaf Passenheim, Project Management, E – book, 2009 Olaf Passenheim & Ventus Publishing APS, стр.43 – 
52 
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пример, процесот на управување со ИТ вештини ја поврзува визијата на 

претпријатието со технологија врз прогноза. Технологијата предвидува потребните 

вештини, потребните ИТ вештини, потребни компетентни ИТ вештини на персоналот 

за потполнување на празнини од персонал доколку во иднина би се појавиле. 

Лидерство, градење на тим, маркетинг, бизнис чувство, управување со проекти, 

производствени знаења, функционална експертиза и институционално знаење се дел од  

сликата на проект менаџмент  вештините. Управувањето со вештини служи како нацрт 

за управување со работната сила и престаува патоказ за развој на вештини, 

дефинирање на работна улога, траси за кариера, управување со ресурси, 

распределување на кадарот, балансирање на обемот на работа и учењето. 24 Со овај 

патоказ, сите членови на работната сила можат да ги соберат нивните предности, 

слабости и алтернативи во плановите на претпријатието. Управувањето со вештини 

станува спас на турбулентен пазар на  трудот. Средните и големите претпријатија, 

бизниси во приватниот и јавниот сектор, агресивни и конзервативни компании, сите со 

голем интерес го бараат управувањето со вештини. Многу претпријатија сега 

признаваат дека комбинираниот недостаток од планирање на претпријатието, 

имагинацијата и управувањето со вештини станува спас од турбулентен пазар на  

трудот. Средните и големите претпријатија, бизнисите во приватниот и јавниот сектор, 

агресивните и конзервативните компании, сите го бараат управувањето со вештини со 

обновен интерес. Многу претпријатија сега признаваат дека комбинираниот недостаток 

од планирањето во претпријатието, имагинацијата и предвидливоста се исто толку 

виновни за денешната криза на работната сила како што е кратката старост на 

релевантни вештини. Во таа клима, управувањето со вештини може да биде моќна 

алатка за дисциплинирање, образложение и вкрстено користење на еден недоволно 

искористен процес. Големите организации прво почнаа да ја покриваат областа на 

управување со вештини што преставува процес резервиран за најпрогресивните 

претпријатија. Со методолошко и прецизно прогнозирање, класифицирање, анализа и 

прибирање на архивата од вештини, прогресивните претпријатија би можеле да ги 

идентификуваат итноста и обемот на недостатоците во вештините, да креираат 

фокусирани програми за обука и да додадат некое рационално размислување кон 

нивните стратегии. Корисно е да се има сигурност дека сите зборуваат на истиот јазик. 

                                                             
24

 Olaf Passenheim, Project Management, E – book, 2009 Olaf Passenheim & Ventus Publishing APS, стр.43 – 
52 
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Управувањето со вештини е голем и систематски пристап за предвидување, 

идентификување, систематизирање, проценка и анализа на работните вештини, 

компетенции и празнини со кои се соочуваат претпријатијата. Иако многу програми и 

иницијативи го усвојуваат управувањето со вештините, повеќето од нив се фокусираат 

на содржината од архивата на вештини и се кратки во анализата и предвидувањата. 

Добро дизајнираниот процес за управување со вештини воведува посилна доза на 

дисциплина, координација и планирање на работната сила, стратешко планирање, 

програми за професионална обука и развој, маневрирање со распределба на ресурсите, 

анализа и проценка на ризик. 

 
 Клучни напори за успешно управување со вештините: 

Во досегашното истражување на проблематиката со управувањето со вештините 

беше заклучено дека е важно да се разработи на три области за иницијативата за 

успешно  управување со вештини: 25 

1. Вработените треба да ја прифатат програмата како своја, а не како диктат за      

управување, вклучувајќи ги и вработените кои ја преземаат контролата врз 

сопствениот професионален развој; 

2. Супервизорите треба да превземат контрола врз развојот на вработените; 

3. Раководителите мора да им обезбедат на вработените да користат обуки и 

надградувњае како алатки за професионален развој, а не како оружје во 

остриот натпревар; 

 

Претпријатијата се свртуваат кон технологија за да стигнат до посакуваното ниво на 

корпоративното работење. Преку програмата за идентификација на вештини, 

организациите можат да ги видат недостатоците во нивната покриеност, да ги постават 

приоритетите за проекти, да дефинираат која обука е потребна и да утврдат кои 

вештини можеби ќе треба да ги покриваат од трети страни. Исто така задачата за 

финансирање на обуката е од суштинско значење. 

 

 Што е проект? 

Проектот е уникатен потфат, за производство на сет од резултатите во рамките 

на јасно одредено време, трошоци, буџет, обем на активности и квалитет. 26 Проектите 

                                                             
25 http://open.lib.umn.edu/organizationalbehavior/chapter/6-2-motivating-employees-through-job-design/ 
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се различни од стандардните и оперативни активности кој се изведуваат во 

секојдневната  работата на организацијата бидејќи: 27 

• Проектите  се единствени по природа. Тие не вклучуваат повторливи процеси. 

Секој проект што се почнува е различен од последниот кој бил изработуван, при 

што оперативните активности често вклучуваат преземање повторувачки 

(идентични) процеси; 

• Проектите мора да имаат дефинирана временска рамка,  јасно одреден почетен и 

краен датум, чиј производ или услуга мораат да имаат намена да задоволат 

определено побарување на клиентите; 

• Проектите имаат ограничено одобрен буџет. За изработка на проектите се 

одвојува определено ниво на финансиски издатоци со кој се произведуваат 

аутпути, за да задоволат одредени специфични побарувања на  клиентите; 

• Проектите имаат ограничени ресурси. На почетокот, проектите имаат  договорена 

количина на трудот, опрема и материјали кои се наменети за проектот. 

• Проектите имаат во себе вклучен елемент на ризик. Проектите повлекуваат со 

себе одредено  ниво на несигурност и затоа со себе повлекуваат и бизнис ризик. 

• Проектите се наменети генерално за постигнување на корисни промени. Целта на 

проектот, е обично да се подобри организацијата преку спроведување на бизнис 

промени. 

Што е проектен менаџмент? 

Проектен менаџмент е склоп  на вештини, алатки и процеси потребни за да се изработи 

успешен  проект. Тоа вклучува: 28 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
26

 https://quizlet.com/30170244/project-management-chapter-1-flash-cards/ 
27 . Jason Westland The Project Management Life Circle Great Britain London 2006 стр.90 
28 Prof. Dr. Olaf Passenheim, Project Management Ventus Publishing April 2009 
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                  Вештини                      Алатки  

 

         

 

         Процеси 

 

                                                 

                                                      Слика 2.3 Проект менаџмент вештини 

 Сет на вештини - Стручно знаење, способност и искуство потребни за да се 

намали нивото на ризик во рамките на проектот, а со тоа подобрување на 

веројатноста за успех. 

 Пакет на алатки - Различни видови на алатки кои се користат од страна на 

проект менаџерите да ги подобрат своите шанси за успех. Примерите 

вклучуваат обрасци на документи, бази на податоци, регистри, планирање на 

софтвер, софтвер за моделирање, листи за проверка и разлилни форми за 

ревизија; 

 Серија на процеси - Различни процеси и техники кои се потребни за следење и 

контрола на времето, цената, квалитетот и окружувањето на проектот. Оваа 

точка  вклучува менаџирање со времето, менаџирање со трошоци, менаџирање 

со квалитетот, менаџирање со промените и менаџирање со ризик; 

 

3.2 Животен циклус на проектот 

      Животниот циклус на проектите (слика 2.4), се состои од неколку различни фази 

кои  се однесуваат на иницирање на проект, креирање план на проектот, испорака на 

високо квалитетни резултати, следење и контрола и  ефективно и ефикасно 

завршување на проектот. 29 Во првата фаза ќе биде претставено, како да се  иницираат 

проектите преку развивање на бизнис случај, започнувањето на физибилити студија за 

создавање на услови за работа, назначување на тим и поставување на проектна 

                                                             
29 Olaf Passenheim, Project Management, E – book, 2009 Olaf Passenheim & Ventus Publishing APS, стр.87 - 
94 
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канцеларија. Во вториот  чекор е потребно да се изгради сеопфатен пакет на проектни 

планови кои ќе ја опишуваат фазата планирање. Горенаведеното вклучува активности 

кои се потребни за да се создаде план на проектот, план на ресурси, финансиски план, 

план за квалитет, план за ризик, план за прифаќање, комуникациски план и план  за 

набавки. 30  Најсложената фаза во животниот циклус на проектот е извршување на 

проектот, оваа фаза е преставена едноставно чекор по чекор до девет критични 

процеси за управување со: 31  Времето, управување со трошоците, управување со 

квалитетот, управување со промените, управување со ризик, управување со прашања, 

управување со набавки, управување со прифаќањето и управување со комуникациите. 

Четвртата фаза, фазата на затварање на проектот го преставува официјалното 

затворање на проектот преку создавање на извештај за затворањето на проектот и 

насочувањето  на прегледот  кон  пост имплементацијата.  

Иницирање на проектот - Во текот на оваа фаза се идентификуваат бизнис 

проблемите или можностите и се нaстојува во обезбедување на различни дефинирани 

опции за донесување правилно решение. Следно, физибилити студијата се спроведува 

за да се испита дали секоја опција се однесува на деловните проблеми, а потоа се 

испорачува конечното решение. Откако препорачаното решение е одобрено, тоа значи 

дека проектот е инициран за реализација на одобреното решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 http://www.method123.com/project-lifecycle.php 
31 . Jason Westland The Project Management Life Circle Great Britain London 2006 стр.56-58 
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 Управување со животниот циклус на проектот 

 

  
                1.Иницирање 

              на  
                проектот 

                                                                           

 

  

                                                    Пост                                 Преглед на  
                                                    Имплементација                     проектот  
                       
                                 
                                 

                                4.Затварање                                 Проекно                                                2.Планирање 

                                 на проектот                                              комуницирање                                           на проектот  
                                          

 
                                                            Мониторинг                                       Детално  
                                                            и контрола                                       планирање 

 

                                                                                   
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                       
                                                                                     3.Извршување 
                                                                                       на проектот 
                                                   
  
                                                                                   

                                 Слика 2.4 Четири фази на животниот циклус на проектот 

 

 Услови за работа се завршени со конципирање (оцртување) на целите, обемот и 

структурата на новиот проект и проект менаџерот се назначува. Проект менаџерот 

започнува регрутирање на проектниот тим и воспоставува проектно биро кое ќе биде 

задолжено за работа со окружувањето на проектот. После реализација на горе 

наведените постапки се преминува кон следната фаза, фаза на планирање. 

Планирање на проектот - Откако проектот е дефиниран во смисла на уникатен 

потфат, проектот влегува во фаза на планирање. Оваа фаза  вклучува создавање на: 32 

• План на проектот, кој е содржина  на активности, задачи, зависности и 

временски рамки; 

• План за достапноста и користењето на ресурси,  листа на работна сила, 

опрема и потребни материјали; 

                                                             
32 https://www.bayt.com/en/specialties/q/29750/the-project-management-life-cycle-has-four-phases-what-are-
they-and-why-every-project-must-need-those-phase/ 
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• Финансискиот план, идентификување на работна сила, опрема и 

материјалните трошоци; 

• Создавање на квалитетен план за обезбедување на квалитетни цели, 

гаранција и мерки за контрола; 

•  План за истакнување на ризици како и потенцијални ризици и   

активностите кои треба да се преземат за да се ублажат овие ризици 

доколку би се појавиле; 

•   План за прифаќање на листата на критериуми кои треба  да се исполнат 

за  да проектот биде прифатен од стеикхолдерите; 

• Комуникациски план кој ќе ги опишуваа информациите потребни за да се 

информираат стеикхолдерите; 

•  План за набавки, идентификување на производите кои треба да бидат 

обезбедени од надворешни добавувачи; 

Во оној момент  кога ќе бидат исполнети сите горе наведени детали, проектот е 

подготвен да премини во фаза на извршување. 

Извршување на проектот - Оваа фаза вклучува имплементирање на плановите 

создадени за време на фазата на планирањето на проектот. Додека секој план се 

извршува, се преземаат низа процеси за менаџирање за  мониторингот  и контролата на 

аутпутите како излезни единици од проектот. Извршувањето на проектот вклучува  

идентификување промени, ризици, проблеми, следење на квалитетот, мерење и 

споредба на секој произведен аутпут според предходно поставените критериумите. 

Откако сите аутпути се произведени и стеикхолдерите ги прифатиле како конечно 

решение, проектот е подготвен да се упати кон фазата на затворање. 

Затворањето на проектот - Затворањето на проектот вклучува реализирање на 

конечните испораки до клиентите, предавање на проектна документација, раскинување 

на договорите со добавувачите, предавање на неискористените проектни ресурси и 

известување за затворањето на проектот на сите стеикхолдери. Последниот преостанат 

чекор е да се преземе пост-имплементациски преглед за да се измери нивото на 

успехот на проектот и да биде идентификувано запомнето и зачувано сето стекнато 

искуство кое би послужило како основа за идните проекти. Сега го имаме  

целокупното разбирање на животниот циклус на проектот, во следниот дел од 



магистерскиот труд ќе биде образлож

од животниот циклус на проектот.

Иницирање на проектот 

Во фазата на иницирање, идентификувани се можностите или бизнис 

проблемот, дефинирано е решението,  формиран е проектот и проектниот тим е 

назначен за изработка и реализација на решение за клиентите. Слика 

активностите кои се преземаат во текот на фазата на иницирање:

 

 
 
Развој на  Поставување             Поставување на          Назначување на 
  
Бизнис план                на физибилити            услови 
преглед  
                          Студија                                                                                                  

 

                                                Слика 

 

Развивање на план на проектот

Причината за иницирање на проектот е да се идентиф

можности и истите да се решат.

или можноста во детали и да се вклопат 

Планот на проектот  вклучува:

• Детален опис на проблемот или можноста;

• Листа на располагање на алтернативни 

• Анализа на бизнис бенефициите, трошоци

• Опис на избраното решение;

• Резимиран план за реализација.

 

                                                             
33 Project management processes skills 
management-ebooks.com 

34 https://www.bayt.com/en/specialties/q/29750/the
they-and-why-every-project-must-need

29 

образложено исражувањето кое беше спроведено за

од животниот циклус на проектот. 

 

Во фазата на иницирање, идентификувани се можностите или бизнис 

проблемот, дефинирано е решението,  формиран е проектот и проектниот тим е 

назначен за изработка и реализација на решение за клиентите. Слика 2.5 

активностите кои се преземаат во текот на фазата на иницирање: 

  
Поставување             Поставување на          Назначување на  Поставување на   

на физибилити            услови                         Прокетниот тим             канцеларија за      

                                                                                                  проектот             

Слика 2.5 активности за иницирање на проектот 
33

 

план на проектот 

Причината за иницирање на проектот е да се идентификува бизнис проблем или 

и истите да се решат. Бизнис планот е создаден за да се дефинира проблемот 

или можноста во детали и да се вклопат во решение за истите кое би се спроведило. 

вклучува: 34 

• Детален опис на проблемот или можноста; 

• Листа на располагање на алтернативни решенија;  

на бизнис бенефициите, трошоци, ризици и прашања; 

• Опис на избраното решение; 

• Резимиран план за реализација. 

management processes skills - Paul Newton 2015,  ISBN 978-1-62620-959-6 © www.free

https://www.bayt.com/en/specialties/q/29750/the-project-management-life-cycle-has-four-phases
need-those-phase/ 

беше спроведено за фазите 

Во фазата на иницирање, идентификувани се можностите или бизнис 

проблемот, дефинирано е решението,  формиран е проектот и проектниот тим е 

 ги покажува 

Поставување на             Ивршување 

канцеларија за                    на 

проектот                            фазата 

икува бизнис проблем или 

Бизнис планот е создаден за да се дефинира проблемот 
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Потоа бизнис планот се одобрува од страна спонзорот на проектот, се распределуваат 

потребните средства за да се продолжи со физибилити студијата. 

Креирање план на ресурси 

Веднаш откако е формиран планот на проектот, ресурсите ќе треба да бидат 

алоцирани кон потребите за извршување на секоја од активностите и задачите 

наведени во планот на проектот. Иако генерално ресурсите веќе се распределуваат со 

изготвување на планот на проектот, сепак потребен е детален план на ресурси за да се 

идентификуваат според: 35 

• Тип на ресурси, како што се работна сила, опрема и материјали за работа; 

•  Количина од секој вид на потребните ресурси; 

•  Улогите, одговорностите и вештини на сите потребни човечки ресурси; 

•  Спецификации на опремата  како и на потребните ресурси; 

•  Ставки и количини на материјалните ресурси што се бараат. 

Распоредот се составува за секој тип на ресурси, така што менаџерот на проектот има 

пристап и увид  врз алокацијата на ресурси во секоја фаза во проектот.  

 

Креирање на финансиски план 

 Финансискиот план се креира за да се определи вкупната количина на пари 

потребни за преземање на секоја фаза на проектот (со други зборови, буџетот). 

Вкупните трошоци  на трудот, за опремата  и материјалите се пресметуваат и за истите 

се изготвува пресметка  која му овозможува на менаџерот детален преглен на реалните 

трошоци наспроти предвидените. Деталното финансиско планирање е исклучително 

важна активност во рамките на проектот, исто така и за стеикхолдерите кој очекуваат 

да проектот биде завшен во рамките на  доделениот буџет. 

 
Креирање план за квалитет  

 Задоволувањето на очекувањата на клиентите од квалитетот, преставува тешка 

задача. Планот за квалитет се формира и се документира за да даде сигурност дека 

очекувањта за квалитетот се јасно дефинирани и дека истите можат да бидат 

постигнати. 

                                                             
35 https://hbr.org/2016/11/the-four-phases-of-project-management 
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 Планот за квалитет вклучува: 36 

•   Дефинирање на терминот квалитет за проектот. 

•  Листи на јасни и недвосмислени цели за секоја испорака на квалитетот. За секоја 

зацртана цел за квалитет се предвидува сет на критериуми и стандарди на 

квалитет кои треба да се постигнат за да се исполнат очекувањата на клиентите. 

•  Обезбедува план на активности за да им се даде сигурност на клиентите дека 

целите на квалитет ќе бидат исполнети (со други зборови, план за обезбедување 

на квалитет). 

• Идентификација на техники кои се користат за контрола за да се постигне     

вистинското ниво на квалитетот на секоја испорака како што е испланирана, со 

други зборови (план за контрола на квалитет). 

 

Не само што е важно да се разгледа квалитетот на аутпутите кои што се произведени 

од страна на проектот, исто така е важно да се разгледа и квалитетот на процесите и 

нивното менаџирање кои доведуваат до произведство на аутпут. Планот за квалитет ќе 

го резимира секој од процесите за менаџирање кои се превземаат во текот на изработка 

проектот, вклучувајќи време, цена, квалитет, промени, управување со ризик, набавки 

како и менаџирање со   комуникациите. 37 

 

Креирање на план за  ризик  

Следниот чекор е да се идентификуваат и документираат  сите предвидливи 

ризици на проектот и да се вметнат во рамките на планот за ризик. 38 Овој план исто 

така ги идентификува активностите кои се потребни за да се спречи можноста да некој 

ризик се случи, како и намалување на влијанието на ризикот доколку истиот би се  
                                                             

36 John Rinkworth Project Management and Quality Plan, Issue 3, EC DG Enterprise – 

Gavino Murgia Project Team 17 January 2001 стр.43 

 

 

 

 

 

 
37

 John Rinkworth Project Management and Quality Plan, Issue 3, EC DG Enterprise – Gavino Murgia Project 
Team 17 January 2001 стр.48 
38 https://hbr.org/2016/11/the-four-phases-of-project-management 



32 
 

случил. Развојот на јасен план за ризик е важна активност во рамките на фазата на 

планирање, поради тоа  што е потребно да се ублажат сите критични ризици на 

проектот пред истите  да влезат во фазата на спроведување на проектот. 

Креирање на план за прифаќање 

Успешното испорачување на проектот се сведува на целосен прием од страна на 

клиентите и исполнување на очекувањата дека аутпутите произведени од страна 

проектот се во рамката на превиденото или ги надминале  побарувањата за нивно 

производство. 39 Планот за прифаќање е создаден за да се постигне горенаведеното, со 

појаснување на критериумите на проектот за секоја испорака на произведени аутпути 

како и обезбедување на распоред од прифатливите прегледи за истите. Овие прегледи 

им обезбедуваат на клиентите можност да се оцени секоја испорака и да се обезбеди 

формалното прифаќање дека испоракита ги исполнува барањата што првично биле 

зацртани. 

Креирање на  план за комуникација 

Пред фазата на извршување, исто така е неопходно да се утврди начинот како 

стеикхолдерите ќе бидат континуирано информирани за напредокот на проектот.40 

Комуникацискиот план ги утврдува видовите на информации кои ќе бидат 

дистрибуирани до стеикхолдерите, методите за дистрибуција на информациите,  колку 

честа ќе биде дистрибуција, како и одговорностите на секој член во тимот на проектот 

за дистрибуирање на информации. 

Креирање на план за набавки 

Последната активност од планирањето во рамките од фазата на планирање е да 

се идентификуваат елементи потребни за проектот кои ќе бидат доставувани од  

надворешни добавувачи. Планот за набавки преставува даден детален опис на 

производите ( стоки и услуги) кои треба да се набават од добавувачите, оправданоста 

за  нивно набавување на секој производ однадвор наместо од рамките на бизнисот, 

како и распоред за испорака на производите или услугите. Планот за набавки исто така 

                                                             
39 https://www.bayt.com/en/specialties/q/29750/the-project-management-life-cycle-has-four-phases-what-are-
they-and-why-every-project-must-need-those-phase/ 
40 https://www.bayt.com/en/specialties/q/29750/the-project-management-life-cycle-has-four-phases-what-are-
they-and-why-every-project-must-need-those-phase/ 
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го опишува процесот за избор на добавувачот (тендерски процес),  нарачки и испорака 

на производи и услуги. 

Договорот со добавувачите 

Иако надворешните добавувачи може да бидат избрани во која било фаза на 

проектот, вообичаено е да се назначат добавувачи после документирање на проектните 

планови, но пред фазата на спроведување на проектот. 41 Само во овој момент проект 

менаџерот ќе има јасна престава за улогата на добавувачи и очекувањата од нив за 

испораките кој треба да ги спроведат. Формално процесот на изработка на  тендерот се 

презема за да се креира краток список на способни добавувачи и да се изберат 

најповолни добавувачи со што потоа би следеле  преговори за да се склучи  договорот 

за набавки. Тендерскиот процес вклучува создавање на опис за работата, барање за 

информации и барање на документација за да се добијат доволно информации од секој 

потенцијален добавувач и да се избере најповолниот добавувач. Откако добавувачот е 

избран, се склучува договор помеѓу проектниот тим и добавувачот за испорака на 

бараните производи или услуги. 

Креирање на контролна етапа 

На крајот на фазата на планирање, се врши контролна етапа. Ова преставува 

контролен пункт за да се добие сигурност дека проектот ја постигнал својата цел во 

рамки на планираното. 

 Извршување на проектот 

Фазата на извршување обично е најдолгата фаза на проектот во однос на 

времетраењето. Тоа е фаза во која аутпутите физички се изградени т.е произведени  и 

се претставени и спремни за користење од страна на потрошувачите. За да се обезбеди 

сигурност дека се исполнети барањата на потрошувачите, проект менаџерот го следи 

проектот и ги контролира активностите, ресурсите и трошоците потребни за да се 

произведе комплетен производ. Голем број на менаџери се насочени со обсервирање за 

                                                             
41 https://hbr.org/2016/11/the-four-phases-of-project-management 
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да се осигураат дека проектот се одвива според планираното. Слика 2.6 Активности 

кои се превземаат за обсервација на проектните активности. 42 

 
                                                                            Креирање  
                                                                               аутпути 
 Преглед на фазата 
                                                                                                                       извршување  
 
                                                             Мониторинг 
                                                                           и контрола 

 
 

 
                                      Менаџирање со       Менаџирање 
   времето                                   со ризик 

 
 
 Менаџирње со                        Менаџирање со 
                                                   Трошоците                              комуникации 

 
 Менаџирање                           Менаџирање со 
                                                со квалитет                            набавките 

 
 
 Менаџирање                            Менаџирање  
                                                со промени                             на прифаќањето 

 
 
 Менаџирање со  
 комуникациите 

  
                                                 Слика 2.6  Активности во извршување на проектот 

 

 Креирање на аутпути 

Оваа фаза вклучува физичка изградба на секој аутпут кој е спремен за 

прифаќање од страна на потрошувачите. Преземените активности за креирање на секој 

аутпут варира во зависност од типот на проектот. Активности можат да се 

спроведуваат преку методот  на водопад, каде што секоја активност се завршува во 

низа додека не дојде до конечно произвдство на конечниот аутпут или метод на 

повторливост, каде секоја испорака т.е производството се повторува до исполнување 

на однапред предвидените барањата на потрошуачите. Без оглед кој метод на 

производство на аутпут се користи, треба внимателно да се извршуваат процесите на 

следење и контрола за да се осигура дека квалитетот на конечниот аутпут ги исполнува 

сите критериумите поставени од страна на потрошувачите. 

                                                             
42 Byrne, David. (1998). Complexity theory and the social sciences. London: Routledgae. Carpenter, M., Bauer, 
T., Erdogan, B., Short, J. (2013). Principles of management, version 1.1, Nyack, NY: Flat World Knowledge 
стр.125 - 129. 
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 Мониторинг и контрола 

Додека проектниот тим се занимава претежно со физичко производство на секој 

аутпут, проект менаџерот спроведува серија на процеси со цел да ги следи и 

контролира активностите кои се преземаат од страна на проектниот тим. Во преглед 

менаџирањето на процесите, се состои од следниве начела: 43 

 Менаџирање со времето 

Управување со времето е процес на мониторинг и контролирање на времето кое 

го поминува персоналот на проектот во изработка на истиот. Така што времето е 

ограничен ресурс во рамките на проектите и секој член на тимот треба да го 

евидентираат времето поминато во спроведувањето на проектните активности во 

посебен образец. Ова ќе му овозможи на менаџерот на проектот за контрола 

забележување на времето потребно за извршување на секоја активност во рамките на 

проектот. Образецот за евидентирање на време исто така, завршува  со обезбедување 

на резиме за вкупното време поминато на проектот, така што активностите можат да се 

следат и да се извршувааат според  планот на проектот. 

• Менаџирање со трошоците 

Менаџирање со трошоците е процес со кој трошоците настанати во врска со 

проектот формално се идентификувани, одобрени и надмирени. Така што се 

формирани прегледи за секој сет на трошоци поврзани со проектот, како што се 

работна сила, опрема и трошоци за материјали. Формираните прегледи на трошоците 

се одобрени од страна на проект менаџерот и се евидентираат во рамките на еден 

регистар кој би помогнал за натамошна  ревизијата кога би следела. 

• Менаџирање со квалитет 

Квалитетот се дефинира како степен до кој конечниот аутпут е во согласност со 

барањата на клиентот. 44  Менаџирањето со квалитетот е процес кој е од особена 

важност за проектот и за негово исполнување, се користат голем број на техники за 

обезбедување на квалитет, како и контрола на квалитетот. Исто така и за квалитетот се 

                                                             
43

 Byrne, David. (1998). Complexity theory and the social sciences. London: Routledgae. Carpenter, M., Bauer, 
T., Erdogan, B., Short, J. (2013). Principles of management, version 1.1, Nyack, NY: Flat World 
Knowledge.стр.101-113 
44 https://www.qualitydigest.com/magazine/2001/nov/article/definition-quality.html 
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водат обрасци и се забележуваат сите негови етапи и се чуваат во посебен регистар на 

квалитет. 

• Менаџирање со промени  

Менаџирање со промени е процес со кој се менува делокругот на проектот, 

аутпутите, временските рокови или ресурсите што официјално биле побарани, како и 

оценувањето и одобрувањето пред имплементација. 45 Основната улогата од аспект на 

проект менаџерот е да управува со промени во рамките на проектот. Ова се постигнува 

со разбирање на бизнисот и оние кои ги бараат промените, идентификување на 

трошоците и придобивките од донесувањето на промени, како и формулирање на 

структуриран план за спроведување на промени. Статусот на сите активни форми на 

промена треба да се евидентира во посебен регистар на промени. 

• Meнаџирање со ризик 

Менаџирање на ризик е процес со кој ризиците на проектот се идентификуваат, 

мерат и менаџираат. 46 Ризикот на проектот може да се идентификува во било која фаза 

од проектот со задолжително пополнување на формуларот во кој се запишува ризикот 

и кој  влегува во рамките на регистарот на ризици. 

• Менаџирање со комуникациите  

Менаџирање со комуникациите е процес со кој формалните комуникациски 

пораки се идентификуваат, разгледуваат и доставуваат во рамките на проектот. 

Најчестиот метод на комуникација за состојбата на проектот е преку извештај за 

статусот на проектот. Секоја комуникациска испратена порака се забележува во 

регистарот за комуникации. 

• Извршување на фазата за испитување 

На крајот на фазата на извршување, се врши фазата за испитување. Ова е 

контролен пункт за да добие сигурност дека проектот ја постигнал својата цел како 

што е планирано. 
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 https://www.prosci.com/change-management/thought-leadership-library/change-management-definition 
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• Затворање на проектот 

По прифаќањето на сите аутпути на проектот од страна на клиентите, проектот 

ќе ги исполни своите цели и е подготвен за затворање. Затворањето на проектот е 

последната фаза од животниот циклус на проектот и мора да се спроведе така што ќе 

укаже на тоа дека бизнис бенефициите испорачани од страна на проектот се 

реализирале во целост до клиентот. 

   

                                        Изршување                                        Преглед  

                                                                          на                                                     на 

                                                             фазата на затворање                    затворање на проектот 

                                   Слика 2.7 Активности во затворање на проектот 

Реализација на затворањето на проектот,  вклучува: 47 

•   Утврдување дали сите критериуми за завршување на проектот се исполнети; 

•   Идентификување на доспеаните проектни активности, ризици и прашања; 

•  Предавање на сите испораки и аутпути од проектот како и документацијата на    

клиентите; 

•  Откажување на договорите со снабдувачот и пренесување на проектните ресурси 

во бизнисот; 

• Известување за затворањето на проектот до стеикхолдерите и сите 

заинтересирани страни; 

 

Извештајот на затворањето на проектот се документира и доставуива до клиентите  

или спонзорот на проектот кој истиот го одобрува т.е дозволува. Проект менаџерот е 

одговорен за преземање на секоја од активностите кои се идентификувани во 

извештајот за затворањето на проектот, а проектот се затвора само кога сите 

активности наведени во извештајот на затворањето на проектот се веќе завршени. 

• Преглед (ревизија) на завршувањето на проектот 

Последната активност во рамките на проектот е преглед на успех од страна на 

независна странка. Успехот се определува со тоа колку добро се извршиле 

дефинираните цели и начела на процесите на менаџирање што е наведено во фазата на 
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планирање. За да се утврди колку добро се извршиле дефинираните цели, потребно е 

да се даде одговор на следниве видови на прашања: 48 

• Дали проектните резултати се совпаѓаат со придобивките што се дефинирани во 

бизнис планот ? 

•  Дали се  постигнати целите наведени во описот на работните задачи ? 

•  Дали се работело во рамките на однапред дефинираните услови ? 

•  Дали аутпутите ги исполниле критериумите утврдени во планот за квалитет ?  

• Дали аутпутите се доставени според распоредот како што е наведено во планот на 

проектот? 

• Дали се произведени аутпутите во рамките на буџетот што е наведен во 

финансискиот план? 

За да се утврди колку добра е усогласеноста, оценката е направена од степенот на 

усогласеноста на процесите за управување со она што е наведено во планот за 

квалитет. Овие резултати, како и листа на клучните достигнувања и научените лекции 

се документирани во рамките на прегледот на постспроведувањето како и 

презентирањето на спонзорот, на клиентите и на оние кои се одговорни за одобрување 

на проектот. Со ова ќе биде завршена анализата и преставувањето на истражувањето 

кое беше спроведено за животниот циклус на проектот. Се надевам дека горе 

споменатото ќе придонесе за големо разјаснување на чекорите кои се вклучени во 

спроведувањето на проектот и дека ќе  обезбеди добри  знаења потребни за успешно 

завршување на проектите. 

3.4 Организација за управување со проекти 

• Проектна организација и нејзините одговорности 

       За да бидат поконкурентни на пазарот, амбицијата на организациите  е секогаш  

да постигнуваат технолошки и економски најдобри резултати во развојот на стратегии 

и постојано решавање на се повеќе сложени и организациски проблемите. 49 Сложените  

задачи во големите организации бараат најголема можна соработка меѓу организациите 

и специјалистите и бара голема доза на мултидисциплинарност. Колку повеќе работата 

со проектите станува важна за организациите, толку помалку традиционалниот 

менаџмент и организациските концепти ќе бидат успешни. Традиционалнитте 
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организации главно се карактеризираат со разлики помеѓу надлежностите и 

менаџментот, кои се фокусираат за ефикасно и ефективно добивање  на работата. 

Проект менаџментот  преставува идеално решение за да се зголеми процентот на 

можностите за успешно завршување на зададената задачата, што е по дефиниција 

временски ограничена. Составувањето и ангажирањето на проектни тимови во рамките 

на организациите не може да биде само предизвик, туку тоа преставува и ризик кој 

може да влијае на исполнување на проектната задача, а тоа значи многу несигурност, 

особено за оние кои е наменет проектот и кои ги очекуваат неговите резултати. 

Гледајќи на институционалната страна на управување со проекти, главно структурните 

аспекти на организацијата, се сметаат за врската со матичната организација како и со 

човечките ресурси. Прашањата поврзани со една проектна организација, составот  на 

проектниот тим и значењето на одлуките кои што се носат, исто така треба да бидат 

одговорени. Проектот е воден главно од временски ограничувања и затоа 

толеранцијата за адаптација и корекција на проектот се тешко достапни, а поставеноста 

на проектната организација во која се работи на проектот е најважен фактор за успехот 

на проектот. При одлучувањето во  проектната организација треба да се има за цел, да 

им се даде на инволвираните одели во организацијата и на членовите на проектот 

максимален степен на слобода во своите одлуки. Да се разгледаат ограничувањата на 

персоналот и потребите на организацијата и да се избегнат штети предизвикани од 

нејасни описи на работните места и обврските кои ги носат или натрупување на 

побарувања и обврски. Со изборот на најдобра опција  на организацијата на проектот е 

чистата  организација. Чиста или проектна  организација, не значи дека ќе  биде 

успешен проектот. Со користење на ваквиот стандардизиран патоказ, можностите и 

ризиците од различни организациони структури не може секогаш да се препознаат на 

време и исто така областите на конфликт не може да се идентификуваат секогаш во 

целост. На заедничко разбирање за проект менаџерите во денешно време е дека не 

постои една најдобра опција за поставување на проектна организација. Избраната 

организациска структура мора да ги задоволува барањата на проектот и одделите 

сместени во неа, мора да одговара најдобро на поставените барања, како и колку може 

да биди во чекор со технолошки можности и затоа е најдобро да воспостави  баланс 

помеѓу технолошките и социјално човечките фактори. Проект меанџерот пред да 

започне проектот треба да ги идентификува внатрешните и надворешните барања на 

проектот, со цел да изнесе најдобар можен предлог за успешен проект. Структурната 

организација е статична рамка на една организација која ја дефинира, од една страна 
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внатрешната распределба на задачите на поединци или одделенија и од друга страна 

односот помеѓу поединците или одделенијата. Додека структурната организација 

дефинира кој што треба да  направи, односно кој треба да ја заврши определената  

работа, оперативната структурна организација следи подинамичен пристап и тоа кога, 

каде и колку често треба нешто да се реагира (направи). 

Во  проект менаџментот, структурната организација мора да исполни два услови: 50 

• Да се дефинира, како проектната организација е вградена во матичната 

организација; 

• Да се дефинира, како организација е структурирана внатрешно во рамките на 

проектниот тим. 

 

Општата рамка на внатрешна организација на проектот е прикажано на Слика 2.8: 

 

Слика 2.8: Внатрешна Организација на проектот51 

Спонзор на проектот –  E менаџер или извршител на прокетот во рамките на една 

организација, кој не е директно вклучен во оперативната работа на проектот, но кој 

може исто така да го надгледува проектот, да делегира, да му издава овластувања на 

проект менаџерот и исто така може да обезбедува поддршка како советник или 

                                                             
5050

 https://www.projectsmart.co.uk/forums/viewtopic.php?t=730 
 
 
 
51 The Principles of Project Management by Meri Williams Copyright © 2008 SitePoint Pty. Ltd. First Edition: 
February 2008 48 Cambridge Street Collingwood VIC Australia 3066, стр 245 - 256 
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инструктор на проект менаџерот. 52 Спонзорот на проектот има доволно авторитет со 

кој исто така може да влијае на сите вработени кои се вклучени во проектот или колку 

што е можно да влијае за да се добие соработка со клучните стеикхолдери. Тој 

гарантира дека проектот е во согласност со организациската стратегија и во согласност 

со организациската политиката. Во поголемите проекти, тој има чест контакт со проект 

менаџерот со цел  да ја следи неговата ефективност. Во зависност од почетната 

поставеност на проектот, тој исто така може да учествува и како член во управниот 

одбор, да ги одобрува конечните испораки, и да  комуницира за проектот во 

внатрешноста на организацијта како и со надворешните стеикхолдери. 

Управниот одбор -  Е група на високи менаџери кои се одговорни за бизнис 

прашањата кои влијаат на проектот. 53 Тие обично го имаат авторитетот за одобрување 

на  буџетот, донесуваат одлуки за промени во целите и делувањето и се највисок орган 

за решавање на прашања или спорови. Управниот одбор помага во решавањето на 

стратешките проблеми и ризиците, може да одобри или отфрли промени на проектот 

кои се со големо влијание од временските рокови и буџет, го отценува напредокот на 

проектот и изготвува извештај за проектот кој го доставува или преставува до високите 

нивоа на менаџмент или авторитет во организацијата. Управниот одбор дава совети и 

насоки за бизнис прашања со кои се соочува проектот, исто така управниот одбор го 

користи влијанието и авторитет за да помага на проектот во остварувањето на неговите 

резултати. 

Заедно спонзорот на проектот и управниот одбор, исто така мора да се залагаат и 

учествуваат во управување на проектот. Проектната организација  бара почитување на 

одредени правила. Управувањето во целина може да се престави како збир на  

активности и процеси кои даваат гаранции дека директорите и менаџерите дејствуваат 

во интерес на организацијата и се одговорни за употребата на средства. 54Управување 

со проекти  врши редовна ревизија на проектната документација, како и на плановите и 

извештаите за состојбата, врши потрага по докази дека проектот е насочен во интерес 

на организацијата и дека средствата се користат одговорно. Во дискусиите и одлуките, 

лицето одговорно за управување со проектот мора да го бира и спроведува она што тој 

                                                             
52 Olaf Passenheim, Project Management, E – book, 2009 Olaf Passenheim & Ventus Publishing APS, стр. 356-
370 
53 https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/effective-manager/maintenance-of-organization/main 
54 Meredith, Jack R., and Mantel, Jr., Samuel J.. Project Management: A  Managerial Approach. 3rd ed. New 
York: Wiley  1995 стр.184-186 
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верува дека е најдобро за организацијата и нејзините стеикхолдери. Исполнуваќи ги 

сите овие барања, проект менаџерот и неговиот тим се обрзани да покажат 

компетентност, етика, како и усогласеност со организациската политика. 

Советодавниот комитет - Преставува група на луѓе, што ги претставува клучните 

стеикхолдери на проектот, и даваат совети на проектот. 55 Како и управниот одбор, 

членовите на советодавниот комитет обично се регрутирани од повисокото 

раководство. За разлика од управниот одбор, советодавниот комитет не може да 

донесува одлуки во врска со проектот. Нивната улога е да обезбеди увид во тимот во 

однос на интересите на стеикхолдерите, да даде технички совети и други релевантни 

иницијативи. Паралелно со управниот одбор, тие помагаат во решавањето на 

прашањата и ризиците и треба да го користат своето влијание и власт како и да 

помагаат на проектот во постигнување на зацртаните резултати и да вршат 

комуникации во врска со напредокот на проектот во рамките на нивните организации. 

Проект менаџерот - Природно е клучна личност во рамките на проектната 

организација и има целосна одговорност за исполнување на барањата на проектот во 

рамките на договореното време, трошоци, обем и ограничувања кои го формираат 

планот на проектот. Проект менаџерот одговара пред управниот одбор, кој го делегира 

својот авторитет над проект менаџерот. Општите задачи на проект менаџерот се: 56 

• Контрола и раководење на проектниот тим; 

• Редовни (неделни или месечни) извештаи за состојбата на проектот и истите ги 

доставува до оние кои го спонзорираат проектот или до управниот одбор на 

проектот; 

• Воведува контролни комисии и комисии за проценка на ризик ; 

• Остварува редовни работни состаноци на кои присуствуваат членовите на 

управниот одбор и подготвува дополнителни материјали за спонзорот на 

проектот; 

• Одговорен е за навремено извршување и одговара за проект менаџмент 

процесите и тоа: ризик, прашања, промена, квалитет и управување со 

документи; 

                                                             
55 Meredith, Jack R., and Mantel, Jr., Samuel J.. Project Management: A Managerial Approach. 3rd ed. New 
York: Wiley  1995 стр .174 
56

 http://catalogue.pearsoned.co.uk/samplechapter/0130219142.pdf 
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• Обезбедува план за проектот, го распоредува буџетот, ги детектира 

отстапувањата и ги менаџира истите; 

Тим лидер – Е лице одговорно за менџирање со еден дел од проектот. Оваа позиција 

постои само во поголемите проекти каде што за под-проектите е потребен одреден број 

на вработени кои се вклучени во различни цели на проектот и за истите е потребно да 

се овозможи паралелна работа. 57 Тим лидерот има проектни вештини за управување, 

вклучувајќи управување со човечките ресурси, во прилог на соодветните технички 

вештини. Обично, помлади проект менаџери се избираат за оваа позиција. Тим лидерот 

ги разгледува сите испораки од под тимовите, одржува редовни состаноци со под-

тимовите и обезбедува и испраќа редовни извештаи за состојбата до проект менаџерот. 

 Член на тимот - Е лице кое е одговорно за вршење на јасно дефинирани делови од 

активностите на проектот. 58 Во зависност од поставеноста на организацискиот тим, 

членот на тимот може директно или индиректно да одговара на проект менаџерот и 

истото лице може да биде распоределено на работа со скратено работно време или со 

полно работно време на проектот. 

• Организациски модели 

Постојат три фундаментално различни начини на организирање на проекти во 

матичната организација: 59 

• Проектот како дел организацијата (функционален тип на организација); 

• Проектот е самостоен сегмент односно е одвоен од матичната организација 

(проектен тип на организација); 

• Третиот вид, е така  наречен матрична форма на организација и е хибрид од 

двете гореспомнати главни видови; 

(Слика 2.9) Обезбедува  специфична позиција за проект менаџерите. Проект 

менаџерите се специјалисти кои што се во склоп со проектот за одредено време. 

Проектот е поделен на делумни задачи и истите се делегирани на надлежните оддели 

кои истите треба да ги извршат.Членовите на тимот продолжуваат односно остануваат 

                                                             
57 Meredith, Jack R., and Mantel, Jr., Samuel J. 1995. Project Management: A 
Managerial Approach. 3rd ed. New York: Wiley стр.146-152 
58 Billingham, V. (2008), Project Management: How to Plan and Deliver a Successful Project (Studymates), 3rd 
edn, The Project Management Excellence Centre Inc. Toronto Canada 2008. Стр.97   
59 https://www.pm4dev.com/resources/free-e-books/3-the-project-management-organizational-
structures/file.html 
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да ги известуваат  нивните линиски менаџери и хиерархиски повисокото ниво  на 

менаџери. 

                                   

Слика 2.9: Функционален тип на  организација60 

 

Предности се: 61 

• Што не треба дополнителни членови да се ангажираат за проектот; 

• Обезбедува јасно определени кариерни услови за вработување и унапредување; 

• Вработените работат паралелно т.е рамо до рамо со своите колеги кои имаат 

слични интереси, па затоа искуствата, способностите и знаењето на членови на 

тимот остануваат во рамките на нивните оддели; 

• Не се потребни структурни промени за водење на проектот; 

• Постои можност за  флексибилност за промени во обемот на проектот; 

• Лесна транзицијата после завршувањето на проектот за членовите на тимот, кои 

како членови на проектниот тим едноставно се враќаат и  продолжуваат да 

работат на својата предходна работа во одделот од организацијата повторно; 

Недостатоците се: 62 

• Координацијата на функционални задачи оди тешко, исто така и соработката со 

другите сектори се одобрува од повисоките авторитети во организацијата на 

кои стојат функционални супервизори; 

• Обезбедува простор, да определени проектни неуспеси да преминат од еден 

оддел во друг оддел; 

                                                             
 

61 Billingham, V. (2008), Project Management: How to Plan and Deliver a Successful Project (Studymates), 3rd 
edn, The Project Management Excellence Centre Inc. Toronto Canada 2008. Стр.107 
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• Потребно е подолго време за реакција поради долги комуникациски линии во 

рамките на проектот; 

Во рамките на Проектниот тип на организација, проект менаџерот е целосно одговорен 

за група на специјалисти, кои привремено ја посветиле целата нивна работна сила на 

проектот ( Слика 2.10). 

                                  

Слика 2.10: Функционален тип на организација на проектот63 

 

 

Предностите се: 64 
 

• Проект менаџерот  има целосен авторите како на проектот така и на сите 

членови на тимот, и истите директно одговараат пред проект менаџерот; 

• Линиите  на комуникација се скратени, исто така и е подобрена  способноста 

за да се прави брза одлука; 

• Кросфункционалната интеграција е поддржана како чиста проектна 

организација која  може да ангажира, поддржи и задржи  постојан кадар од 

експерти, кои се способни да развијат вештини за специфични технологии; 

                                                             
63 Billingham, V. (2008), Project Management: How to Plan and Deliver a Successful Project (Studymates), 3rd edn, 

The Project Management Excellence Centre Inc. 
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• Тимот на проектот, има силен и посебен идентитет и развива високо ниво на   

посветеност од своите членови; 

• Организациската структура има тенденција за поддршка на сеопфатен 

пристап кон проектот; 

 

Недостатоците се: 65 

• Секој проект мора да биде целосно екипиран и поради тоа  може да се 

доведе до ситуација до удвојување на бројот на вработени; 

• Проект менаџерите имаат тенденција да чуваат залихи и да складираат 

опрема и техничка помош, како тоа да  претставува од примарна важноста 

на нивниот проект во рамките на организацијата; 

• Во чистата проектна организација проектот добива свој живот, со сопствени 

правила и процеси; 

• По завршување на проектот  се наидува на потешкотии во транзицијата при 

повторно ангажирање на членовите на тимот ; 

Матричната  форма на организацијата, како што е прикажано на слика 2.11 е 

комбинација на функционалната и чистата проектна организација. 66  Ваквата 

организациона структура овозможува изработка на повеќе проекти, додека 

нормално се одвиваат останатите функционални должности, а исто така овозможува 

да се постигне поголема интеграција на барањата, поголема професионалност и 

експертиза во изработка на проектот.  

 

                                                             
65 Larson, E.W. and Gray, C.FProject Management: The Managerial Process, 5th edn, McGraw-Hill Higher Ed, 
New York  (2010), стр.143 
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Слика 2.11: Матрични организација67 

  

Матричната форма на организацијата може да се завземе широк спектар на 

специфични форми: 68 

Проектна или цврста матрична организација најмногу наликува на чистата проектна 

организација. Проект менаџерот одлучува за работата и персоналот, линискиот 

менаџер обезбедува ресурси и се консултира со  проект менаџерот . 

Функционалната или слаба матрична организација најмногу наликува на 

функционална форма на проектна оеганизација. Проект менаџерот само го  координира  

придонесот на различните оддели, а авторитетот останува во  одделот на директори. 

Во Избалансирана матрична организација, проект менаџерот и линиските менаџери 

имаат приближно еднаква надлежност и се договораат за заедничките одлуки. 

Предностите се: 69 

• Предностите од функционалната организација и тимска структура на проектот 

се задржани; 

• Ресурсите можат да бидат координирани на начин кој се применува ефикасно 

на различни проекти; 

                                                             
67

 Larson, E.W. and Gray, C.F. (2010), Project Management: The Managerial Process, 5th edn, McGraw-Hill 
Higher Ed стр-73-82 
68

 https://www.simplilearn.com/types-of-organization-article 
69

 https://www.simplilearn.com/project-selection-methods-article 
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• Членови на тимот може да одржуваат контакти со проектните тимови, како и со 

нивните колеги  од функционалните оддели, тие исто така  можат да бидат 

избрани во секое време во согласност со потребите на проектот; 

• Проектниот тим ќе биде повеќе способен и во можност да ги согледа 

проблемите на еден поинаков начин како специјалисти кои биле донесени 

заедно во една нова средина; 

• Проект менаџерот е директно одговорен за завршување на проектот во 

одредениот  рок и буџет; 

• Членовите на тимот може да се вратат на своите стари одговорности однсно 

работни места после завршувањето на проектот; 

 

Недостатоците се: 70 

• Можност за конфликт меѓу функционалните наспроти проектните групи поради 

нејасни одговорности, како и да се повредени принципот на единство во 

издавањето наредби во матричната форма на организација; 

• Конфликт за лојалност помеѓу линиските менаџери и проект менаџерот во 

текот на алокација на ресурси; 

• Рамнотежата на моќта меѓу проектните и функционалните области е многу 

деликатна; 

• Поделбата на надлежности и одговорности во матричната форма на 

организацијата  е комплексна и непријатна за проект менаџерот; 

 

 Избор на Организација на проектот 

 Избор на проекната организација е прв и веројатно најважниот клуч за успех во 

проектниот менаџмент. 71 Затоа  многу време се троши во разгледување на одлуката за 

формирање, подготовка и иницирање на проектната организација. Најдобрата практика 

е правењето чекор со еден поопширен пристап кој би вклучил дефинирање на целите и 

импликација на проектот во рамките на  матичната организациска структура. 

Чекор 1: Дефинирање на проектот, со извештајот кој ги содржи главните резултати од 

сите различни точки на разгледување (топ менаџментот, акционери, стеикхолдери итн.) 
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Стандардизираните матрични одлуки се достапни во широк спектар со искусни проект 

менаџери. Сепак, следниве точки веќе ќе дадат индикација за тоа што треба да се земе 

во предвид: 72 

• Големина на проектот; 

• Од стратешко значење е да се даде престава за тоа  колку е важен проектот за 

успехот на организацијата; 

• Новина и потребата за иновации; 

• Барања за интеграција (вклучени одделенија); 

• Комплексност ; 

• Буџет и временски ограничувања; 

• Ниво на располагање ресурси (човечки и физички) ; 

• Стабилност на потребите за ресурси; 

Чекор 2: Определување на клучните задачи кои се поврзани со секоја подцел или цел, 

и идентификација на специјалисти или индивидуалци во матичната организација и 

нивните матични одделенија. 

Чекор 3: Прикажување на проектот во задачи и утврдување која организациски 

единица треба да ги извршува кои работни пакети и кои работни  единици ќе работат и 

ќе соработуваат со други лица; 

Чекор 4: Листа на било какви специјални карактеристики или фактори кои го 

отежнуваат извршувањето на проектот и кои се поврзани со проектот. 

Чекор 5: Со наодите добиени од 1-4 чекор и искуството од сите предности и 

недостатоци, се преминува кон  избор на структурната форма на организација. 

Последните случувања покажуваат дека компаниите имаат тенденција се повеќе и 

повеќе да вршат промени на проектната органзација за време на проектот, како што е 

прикажано на слика 2.11.  
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Слика 2.11: Организациски структури во животниот циклус на проектот 

 Предностите на различните типови на организации за изработка на проект се 

користат во зависност од страна на пристапот. За време на периодот на планирање, 

искуството  и знаењето на различните сектори може да се примени во изработката  на 

проектот и не сите членови на тимот треба да бидат вклучени со полно работно време 

во проектот. Во фаза на реализација, чистата проектна организација му помага на 

проектниот тим да се концентрира само на исполнување на целите на проектот.Во 

последната фаза членовите на тимот можат полесно да се реинтегрираат во нивната  

линиска функција со избирање на една функционална проектна организација исто така  

можат и да помогнат во  интегрирање на новооткриените знаења и вештини  во 

нивните матични одделенија. Организационата поставеност го одредува начинот на кој 

се спроведува проектот. Поради тоа ефективната организација е од клучно значење за 

успешно спроведување на проектите на време, во одредениот буџетот и обем. Затоа 

треба да се оддаде голема доза на време и внимание на организациите при започнување 

односно иницирање на нови проекти. Ефективната проектна организација треба да ги 

идентификува сите клучни позиции во целост во ширина на организацијата, 

вклучувајќи ги и советодавниот тим, управниот одбор и спонзорот, ако е можно. По 

донесување на одлука по овие клучни улоги, се утврдуваат јасните услови за работа и 

одговорностите за сите клучни улоги и тела, како на пример на проект менаџерот, 

треба да се постави и управниот одбор и исто така да се достави (во писмена форма) на 

ФАЗА      СТРУКТУРА               ПРИЧИНА 

Планирање Матричнен тип Мултидисциплинарни 

побарувања 

Тестирање 

Реализација 

Функционален 

тип 

Проектен тип 

Докажано успешен проектен концепт 
кој генерира употребливи испораки во 
рамките на организцијата 

Големо влијание врз бизнис 

резултатите 
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проектниот тим. Позицијата и улогата во рамката на организацијата, како снабдувач, 

партнер или интерфејс на клиент  мора да биде дефинирано на сите нивоа заедно со 

нивните специфични одговорности кон проектот. Оперативната структура, исто така 

мора да ги содржи начинот на работа за тимот, детали за тоа како да се изврши 

работата со клучните партнери, добавувачите, клиентите и последно но не и помалку  

важно треба да се развива структурата за управување со проектот. Проектната 

организација е еден од првите видливи делови кога се стартува нов проект. Многу 

индустрии почнуваат да ги чувствуваат предностите од блиските работни односи и од 

повеќето интегрирани работни средини во проектите. Пристапите како соработка и 

заедничка работа  постоеле одредено време, но многу организации одбивале да ги 

применат, често врз основа на трошоците за да донесат такви методи. Проект 

менаџментот почнува да созрева и да се развива на индивидуално и на корпоративно 

ниво и бизнисите ја согледуваат не само користа од основните потреби за да се воведат 

ваквите практики ако тие се применуваат за да се испорачаат проектите побрзо, 

подобро и за помалку трошоци. Таквите цели се навистина остварливи, но само ако 

помалку ефикасните организациски практики се заменуваат со повеќе истовремени и 

интегрирани проектни организации за време на клучните фази на проекти. Во некои 

случаи, доведува да компаниите работат заедно во многу пораните фази во циклусот на 

проектот, што може да предизвика промени во традиционалните методи и 

размислувања. Многу индустрии сега го реализираат горенаведеното, така што  

придобивките далеку ги надминуваат ризиците и се прифаќаат новите начини на 

организација. 

 

4.  Методологии и пристапи за проектен меанџмент 

     4.2Групи процеси на проектниот менаџмент 

 Без сомнение, само правилно дефинирана и целосно разработена методологија 

за управување со проекти обезбедува цврста гаранција дека работата ќе се изврши на 

време, според однапред определениот буџетот и во согласност со побарувањата на 

клиентите. Што преставува методологија за управување со проекти? Како може да се 

дефинира? Едноставно, методологијата мора да допринесе во избегнување на 

неуспехот и да се намалат ризиците, бидејќи тоа е еден од клучните фактори за успех, 

како и основна компетентност на менаџерскиот тим. Тоа е директен начин да се води 
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проектниот тим кон развој и извршување на фазите, процесите и задачите во текот на 

целиот животен циклус на управување со проекти. Терминот методологија за 

управување со проекти првпат бил дефиниран во раните 1960-ти кога различни 

деловни организации почнале да бараат ефективни начини кои би можеле да 

поедностават во реализацијата на деловните придобивки и да ја организираат работата 

во структуриран и единствен ентитет, кој подоцна беше наречен проект. 

Комуникацијата и соработката беа клучни критериуми за воспоставување на 

продуктивни работни односи меѓу тимовите и одделенијата во рамките на една иста 

организација. Од тоа време, терминот многупати е променет и модификуван, создадени 

се нови дефиниции, додадени се нови елементи и функции. Денес методологијата за 

управување со проекти се разгледува како збир на широки принципи и правила за 

управување со конкретен проект кој има строго определен почеток и крај. 73 Подолу е 

сегашната дефиниција на методологијата. Методологијата за управување со проекти е 

строго дефинирана комбинација од логички сродни практики, методи и процеси кои 

одредуваат како најдобро да се планираат, развијат, контролираат и испорачаат 

проекти во текот на континуираната имплементација до успешното затварање и 

завршување на проектот. 74  Тоа е научно докажан, систематски и дисциплиниран 

пристап кон дизајнирањето, извршувањето и завршувањето на проектот. Целта на 

методологијата на проектот е да се овозможи контрола на целиот процес на 

управување преку ефективно донесување одлуки и решавање на проблемите, 

истовремено обезбедувајќи успех на специфичните процеси, пристапи, техники, 

методи и технологии. Типично, методологијата обезбедува распоред за опишување на 

секој чекор во длабочина, така што менаџерот на проектот ќе знае што да прави за да ја 

испорача и спроведе работата според распоредот, буџетот и побарувањата односно 

спецификацијата на клиентот. 

 Осврнувајќи се на наведената дефиниција, соодветно избраната методологија за 

управување со проекти го отвора патот за добивање на следните достигнувања: 75 

 

                                                             
73
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74 PM² Project Management Methodology Guide - Open Edition Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2016  стр.88-101 
75https://my.bridgew.edu/departments/ITProjectManagementOffice/Shared%20Documents/Project%20Manage
ment%20Methodology%20v15 
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 Дефинирани се потребите на стеикхолдерите; 

 Воспоставен е еден заеднички јазик и истиот е разбран од тимот, така 

што членовите на тимот  знаат што се очекува од нив; 

 Проценките на трошоците се целосни, точни и веродостојни; 

 Секоја задача се врши со користење на заеднички методолошки пристап; 

 Повеќето конфликти се рано забележани и решени; 

 Очекуваните резултати се постигнати и предадени ; 

 Лекциите брзо се учат  и решенијата  брзо се имплементираат ; 

 Проектниот менаџмент обезбедува рамка од планирање, извршување и 

доставување на проекти од било кој вид, големина, природа и тип. 76  Рамката од 

проектниот менаџмент се фокусира на реализирање на посакуваните промени во 

согласност со одбраниот методолошки пристап. Всушност, промената е суштински 

аспект што треба да се управува. Рамката од проектниот менаџмент идентификува и 

дефинира како најдобро да се менаџира со промените. Методологијата служи како 

начин за систематско остварување на промените во однос на времето, цената и 

квалитетот. Управувањето со проекти подразбира опишување и изведување на 

активности потребни за исполнување на специфичните цели за правење промени. 77 На 

пример, пишувањето книга е еден вид проект во кој целта е да се напише книга. Оваа 

цел може да се исполни со низа активности, вклучувајќи дефинирање на темата, 

собирање материјали, креирање нацрт, пишување, лекторирање, друго. Значи, во 

смисла на управување со проекти, авторот треба да ги дефинира и да ги заврши сите 

неопходни активности за да напише книга (што значи да направи промена). Рамката на 

проектниот менаџмент е структурирана колекција на сите релевантни сознанија за тоа 

како методолошки да се направат промените. Не опишува точен алгоритам за тоа како 

да се менаџира со конкретен проект, но обезбедува широк преглед на различни методи, 

правила, процеси и стандарди.  

 Видови на методологии 

Во управувањето со проекти постојат различни пристапи и методологии кои можат 

да се користат во управувањето со различни видови на проекти. Сите видови на 

                                                             
76 https://www.investopedia.com/terms/p/project-management.asp 
77 http://www.fos-unm.si/media/pdf/e-knjige/project_management_methodology_guide 
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проектна методологија можат условно да се поделат на традиционални и модерни 

пристапи. 78 

 Традиционален пристап 

Традиционалниот пристап вклучува серија последователни фази во процесот на 

управување со проекти. Тоа е секвенца  на чекор по чекор за дизајн, развој и испорака 

на производ или услуга. 79  Тоа подразбира постигнување на низа од настани во 

процесот на имплементација и ги обезбедува придобивките од планирањето и 

градењето на тим. Во развојот на ИТ и софтвер, овој тип на методологија се нарекува 

водопад, еден дел од работата следи по друг во линеарна секвенца. Фази кои се 

вклучени во традиционалната методологија за управување со проекти се: 80 

 Иницирање (спецификација на барања); 

 Планирање и дизајн; 

 Извршување (изградба и кодирање); 

 Контрола и интеграција; 

 Валидација (тестирање и остранување на грешки); 

 Затворање (инсталација и одржување); 

 

 Современ пристапи 

Модерните методологии не се фокусираат на линеарни процеси, но обезбедуваат 

алтернативен поглед кон управувањето со проекти. Некои од методите се најдобри за 

ИТ технологии и развој на софтвер, додека други можат да се имплементираат во 

производството, подобрувањето на процесот, производствен инжинеринг и така 

натаму. Современите пристапи на проект менаџментот користат различни модели на 

процес на управување. Изборот на методологија зависи од типот, големината и 

природата на проектот кои придонесуваат во избор на вистинската методологија. Во 

овој магистерски труд ќе се насочам кон преставување на неколку методологии кои 

моменатално се најпопуларните во проект менаџмент. 

                                                             
78 Charvat, J., Project Management Methodologies, John Wiley & Sons, NJ, 2003 стр.89 
79 Turbit, N., Project Management & Software Development Methodology, in The PROJECT PERFECT White 
Paper Collection. 2005.стр.172 
80 Turbit, N., Project Management & Software Development Methodology, in The PROJECT PERFECT White 
Paper Collection. 2005.стр.173 
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 PRINCE2 методологија - PRINCE2 методологија е второ образование односно 

надоградба за претходниот метод PRINCE, кој првично беше објавен и развиен во 

1989 година од страна на CCTA (Централната агенција за компјутери и 

телекомуникации), владина агенција за поддршка во Велика Британија. Првото 

издание на методот се сметал за збир на стандарди за ИТ проектен менаџмент. 

Подоцна методот PRINCE демонстрираше висока ефикасност во управувањето со 

разни проекти во различни средини, надвор од чиста ИТ околина. Се повеќе и 

повеќе компании почнаа да го користат методот за планирање, спроведување и 

контрола на нивните проектни напори. Второто издание беше објавено во 1996 

година како генеричка методологија на проектниот менаџмент. Од тоа време, 

PRINCE2 веќе стана сè попопуларен кај организациите на Велика Британија 

вклучени во различни видови на проекти, а денес методологијата всушност се смета 

како стандард за планирање и управување со проекти во Обединетото Кралство. 

Уште повеќе, користењето на оваа методологија се прошири надвор од границите на 

Обединетото Кралство на повеќе од 50 други земји во светот. Денес PRINCE2 го 

одразува брзо растечкиот меѓународен интерес, инкорпорирајќи ги барањата и 

искуствата на постојните корисници низ целиот свет. Од датумот на издавање на 

PRINCE2, има неколку ажурирања на методологијата (во 1998, 2005, 2008-9). До 

2010 година, Канцеларијата за владина трговија (OGK) во Велика Британија ја 

презеде основната одговорност за ажурирање и развивање на методологијата, 

вклучувајќи ја и најдобрата практика за управување (BMP). Во јуни 2010 година, 

функциите на BMP се преселија во кабинетот на премиерот. Можете да најдете 

корисни информации за BMP и идните планови на веб-страницата на Кабинетот на 

премиерот. 

Проекти во контролирани средини или (PRINCE2) - претставува пакет на методи и 

пристапи ориентирани кон документирање, кои овозможуваат преместување на 

различни проекти во приватниот сектор. 81  Оваа методоогија беше развиена од 

Владата на Велика Британија, а денес овој одличен пример за методологија за 

управување со проекти се користи и во Обединетото Кралство и на меѓународно 

ниво. Преку методологијата PRINCE2 управувањето со проекти преставува серија 

на логички процеси и постапки за создавање на добро контролирано проектно 

                                                             
81Haughey, Duncan. “The History of PRINCE2.” Re Vision: 1-2 New York (2010) стр.56 - 62 
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окружување82. PRINCE2 методологијата обезбедува процес базиран на пристап кој е 

применлив за сите видови проекти. Првично развиен во Обединетото Кралство како 

стандард за управување со ИТ проектите, денес методот е широко користен во 

многу земји во светот, бидејќи обезбедува стандарден пакет на процеси и процедури 

за безбедно, контролирано и ефикасно планирање и имплементација на проекти. 83 

PRINCE2 (Проекти во контролирани средини, второ издание) е систематска 

методологија за управување со проекти која се состои од серија процеси  или чекори 

со високо ниво за планирање, имплементирање, контрола и преглед на проектот 

преку создавање на добро структурирано и јасно опишано окружување.Тоа е 

светски меѓународен стандард за планирање и имплементација на проекти, кој 

обезбедува флексибилен и прилагодлив пристап за да одговара на проектот со 

неговите генерички барања и решавање на првичните бизнис потреби. Целта на 

PRINCE2 пристапот е да се дизајнира рамка за управување со проекти во добро 

контролирани средини. Користењето на PRINCE2 пристапот значи следење на 

најдобрите практики кои се развиени и тестирани кон крајот на 1980-тите од страна 

на повеќе организации. Проект менаџмент методологијата опфаќа многу години од 

најдобрите практики во планирањето и имплементацијата на проекти и обезбедува 

комплетен и логичен сет на процеси за да се осигура дека се решаваат сите важни 

аспекти (како што се деловниот проблем, квалитетот на барањата, времето, човечки 

ресурси) на еден проект. 

Кои се придобивките од распоредувањето на PRINCE2 методологијата во 

меанџирањето со проекти? Клучната корист е дека методологијата на проект 

менаџментот им овозможува на учесниците во проектот поголема контрола на 

расположливите ресурси (како што се време, пари, човечки ресурси, технологија 

итн.), како и способноста за поефикасно управување со ризиците и несигурностите. 

Проект менаџерите, директорите и извршителите на проектот во организациите се 

приматели на основната корист. Методологијата дава чувство за управување со 

типичен проект преку обезбедување на заеднички системи, процедури и јазик. Таа 

им овозможува на засегнатите страни да направат колку што е можно помала 

грешка, истовремено штедејќи ги ресурсите и напорите. PRINCE2 методологијата 

има воспоставено и докажано најдобра практика на планирање и имплементација на 

                                                             
82 PRINCE2, Managing sucessful projects with PRINCE2. Fourth ed. Office of Government Commerce. 2005, 
London: TSO  
83 Bentley, C. PRINCE2 A PRACTICAL HANDBOOK. 2nd edition. ButterworthHeinemann Linacre House, 
Jordan Hill, Oxford OX2 8DP 225 Wildwood Avenue, Woburn, (2002). Стр.34-38 
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проекти во широк спектар на организациите кои придонесоа за методолошки развој 

на методот од 1980 година.  

Накратко, PRINCE2 пристапот е препознаен од многу земји во светот затоа што ги 

обезбедува следниве предности: 84 

 Добро контролирано и организирано лансирање, средина и крај на процесот на 

управување со проекти; 

 Процесно базиран механизам за разгледување на проектот наспроти планот; 

 Осигурување дека проектот што се спроведува е исплатлив; 

 Следење на отстапувања од планот; 

 Добро воспоставени комуникациски канали помеѓу тимот, менаџерот на 

проектот и други засегнати страни; 

 Вклученост на засегнатите страни; 

 Споделување на научените лекции; 

 Можност за планирање и организирање обука за вработените пред и за време 

на проектот; 

 

Бидејќи методологијата PRINCE2 не е слободна, но е лесна за учење, организациите 

лесно може да ја превземат, распоредат и започнат да го следат основниот концепт и 

принцип. Таа ја користи техниката за проверка на квалитетот како основен метод за 

контролирање на ресурсите на проектот. Распоредувањето на методот бара 

PRINCE2 сертификација за целиот персонал вклучен во проектот. Ако некоја 

организација одлучи да користи и распореди PRINCE2 методологијата, таа треба да 

ја добие потребната сертификација.  APM Group администрира со меѓународната 

PRINCE2 обука со која би се обезбедила сертификати. Компаниите може да ја 

користат услугата на APM за да добијат PRINCE2 сертификати. За детални 

информации компаниите може да ја посетат веб-страницата на APM Group за да 

научат  како се  полагаат испитите. Има и други организации и агенции за обука (на 

пример ILX Group) кои обезбедуваат обука и сертификација на PRINCE2. Ако 

сакаат, можат да побараат акредитиран PRINCE2 провајдер за обука во местото во 

кое се наоѓа бизнис организацијата. 

 

                                                             
84 Nobeka, K., & Michael A. C.). Multi- Project Management: Strategy and Organization in Automobile Product 
Development  Arizona SAD(1993) стр.52-56. 
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 CPM методологија - CPM методологија или методологија на критичен пат ги 

истражува најважните или критичните задачи на еден проект со дефинирање на 

можните секвенци на активности и помага во проценување на најдолго времетраење 

на секоја секвенца. 85 Оваа методологија помага да се дознае колку долго ќе трае 

завршувањето на работата и кои задачи го составуваат обемот. Критичниот пат или 

CPM методот во управувањето со проекти е еден од најпопуларните методи за 

планирање и контрола на работата при извршување на еден или повеќе проекти. 

Критичниот пат им помага на проектните менаџери да ги разберат најважните или 

критичните задачи на нивните проекти, да ја разгледаат зависноста помеѓу тие 

задачи, а исто така и да го измерат влијанието врз другите некритични активности. 

Методот дефинира колку време ќе биде потребно за завршување на проектот и кои 

клучни активности ќе го дефинираат обемот на работа. CPM методологијата била 

развиена како формална техничка распоред на проекти во САД во почетокот на 1950 

година. 86 Клучниот фокус бил ставен на управување со финансиски проекти преку 

намалување на времето потребно за завршување на задачите. Методот за прв пат 

бил применет на ниво на индустријата за моделирање на развој на производи, 

инженеринг, градежништво, авио индустријата и други проектни средини. CPM 

методот подоцна почнал да се имплементира на пониски нивоа како (компанија, 

оддел, тим). Од тоа време, методот на критичниот пат (CPM) во управувањето со 

проектот има претрпено многу модификации и додадени се нови дефиниции и 

категории. Значи, денес оригиналната верзија на критичниот пат (CPM)  не е повеќе 

во употреба, но основите остануваат актуелни. Методот на критички пат (CPM) е 

дефиниран како најдолго проценет редослед на меѓусебно зависни активности што 

треба да се постигнат на време за да се обезбеди завршување на проектот во 

однапред предвидениот рок. 87 Активностите на критичниот пат се вршат според 

односот претходник-наследник, така што секоја следна активност не може да се 

стартува додека нејзиниот претходник не заврши. Како што е наведено во оваа 

дефиниција,  методот на критички пат (CPM)  ги претставува најважните задачи или 

настани кои се организирани во секвенца на зависност и кои директно влијаат на 

датумот на завршување на проектот. Овие задачи или настани го одредуваат 
                                                             
85

 Roberta Russell & Bernard W. Taylor, III Operations Management - 5th Edition, John Wiley & Sons (slides) 
(2006) стр.265-273 
86 Fazar, W., "Program Evaluation and Review Technique", The American Statistician, Vol. 13, No. 2, New 
York, SAD (April 1959), p.10 стр.274-290 
87 Harold Kerzner (2003). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling 
(8th Ed. ed.). Wiley. ISBN 0-471-22577-0.стр.202-230 
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најдолгото времетраење за целата работа и се корисни во планирањето на 

активностите и на ресурсите. Методот на критички пат (CPM) е начин да се 

минимизира ризикот од неуспех и да се разбере каде менаџерот на проектот има или 

нема флексибилност во донесувањето одлуки. Во овој контекст, флексибилна 

одлука значи дека некои задачи кои можат да се стават во извршување порано или 

подоцна без да се загрози датумот на завршување на проектот. Во овој контекст 

менаџерот може да манипулира и да го прилагодува распоредот на проектот, 

земајќи го предвид временскиот период помеѓу најраниот датум на почеток и 

најновиот краен датум на секоја активност. Методот на критичен пат (CPM) е 

дефиниран како начин да се предвиди времетраењето на работата со користење на 

мрежна анализа. Методот на критичен пат (CPM)  е збир на практики и техники кои 

се користат во комплексни проекти за идентификување и редефинирање на 

активности кои имаат најголемо влијание врз рокот на проектот и да го планираат 

времето потребно за нивно завршување, да го утврдат претходникот и наследник на 

активностите како и односот меѓу активностите. 88 Методот на критичен пат во 

управувањето со проектот вклучува употреба на мрежни дијаграми за да им олесни 

на оние кои ги носат одлуките да видат колку долго ќе трае секоја активност. CPM е 

од суштинско значење за предвидување на временска работната линија и преку 

користење на методот во комбинација со мрежните дијаграми на активности. 

Менаџерот со користење на методот на критичен пат на проектот е способен да: 89 

 Врши распоредот на одпаред проценетото време односно времетраење на 

секоја задача или настан ; 

 Го комбинира времетраењето на сите активности во временска рамка за 

анализа; 

 Да ги има потребните информации во секое време за како секоја активност 

влијае на напредокот на планот на проектот; 

 Да направи вистински тимски задачи во врска со критичните задачи; 

Според горе наведеното, еден од најдобрите начини за да се обезбеди ефективно 

планирање и распоред на проекти е да се користи дијаграмот на мрежна активност. 

Таквиот дијаграм ги прави планерите полесно да визуелизираат можни патеки на 
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активности и да го дефинираат критичниот пат. Тимовите користат мрежни 

дијаграми за да ја визуелизираат целата работа поделена на меѓузависни задачи и 

соодветно да ги планираат нивните понатамошни активности. Меурчиња, кутии и 

стрели помогнаа да се разберат активностите и како тие се врзани едена со друга. 

Проект менаџерот го создава дијаграмот за моделирање на протокот на активности и 

визуелизација на дефиницијата за критички пат. Секоја активност е обележана или 

со одреден код (ID) или име или  активностите на патеките треба да бидат 

обележани. Подолу е преставен дијаграм. 90 

                         

Овој дијаграм на мрежна активност покажува три можни патеки за да се реализира 

проектот од почеток до завршување. Зелената, жолтата и црвената стрелка 

укажуваат на тоа како активностите треба да го следат редоследот по својот 

соодветен пат. 

 Six Sigma методологија - Методот на Six Sigma првично беше развиен од 

страна на Моторола за да ги подобри производните процеси со елиминирање на 

дефектите, дефинирани како несообразност на производот или услугата со неговите 

спецификации. Денес Six Sigma е еден од најпопуларните и доверливи примери во 

светот за методологија во управување со проекти за обезбедување на точноста и 

брзината на спроведувањето на процесот преку елиминирање или минимизирање на 

отпадот. 91 Гуруата, кои ги развија основите и најдобрите практики за управување со 

квалитетот како што се: Вилијам Деминг, Филип Крозби, Џозеф Јунан и многу 
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други, обезбедија дефиниција за Six Sigma и направија детална перцепција за 

успешни програми за подобрување на квалитетот. Првично, Sig Sigma дефинира 

дека 99,99966% од произведените производи се очекува да бидат без дефекти не 

повеќе од 3,4 дефекти на милион, или, практично, нулта дефекти. 92 Методологијата 

првично беше имплементирана од Моторола во почетокот на 80-тите, кога 

корпорацијата сакаше да формулира стратегија која би можела да го минимизира 

ризикот од неуспех на проектот во производствениот процес. 93  Од тоа време, 

циклусот Six Sigma е усвоен во други деловни процеси, а денес е широко користен 

од страна на претпријатијата за идентификување и елиминирање на причините за 

пониски перформанси на процесите и за минимизирање на варијациите во процесот.  

Сè што е извршено од бизнис-организација може да се смета како процес (или дел 

од процесот). Целта на Six Sigma методот придонесува во обезбедување механизам 

за подобрување за промена на процесот или неговата компонента за поголема 

ефикасност и ефективност. Пристапот наметнува дека деловните процеси: 

Производство, продажба, преговарање и слично кои треба да се карактеризираат со 

перформанси повисоки од просечните перформанси и варијации. Така што 

носителите на одлуки ќе ги користат овие мерки за да дознаат како процесите можат 

да се извршат на оптимален начин, еднакви или поголеми од просечното ниво на 

изведба и според очекуваната вредност со минимални варијации. Потоа се очекуваат 

исходите на процесите да бидат без дефекти и грешки. 

Многу процеси во бизнисот се склони да бидат засегнати од некои причини кои ги 

поткопуваат севкупните перформанси на процесите и ги разбиваат очекувањата на 

клиентот. Методот на Six Sigma во управувањето со проектите одредува збир на 

најдобри практики за промена на процесот кон подобро преку елиминирање на 

дефектите и грешките. Неговата крајна цел е да се постигнат очекуваните 

перформанси на процесот за да се даде сигурност дека овој процес дава исход кој ги 

задоволува клиентските спецификации и финансиските проекции. Проектно-

ориентираните организации ја следат филозофијата за правење промени или преку 

користење Six Sigma методот преку процес на статистичка контрола на квалитетот и 

подобрување на перформансите. Оваа филозофија вклучува комбинирање на разни 

специјалисти во проектните групи за длабинска експертска анализа и подобро 

одлучување. Six Sigma може да се дефинира како методологија за управување со 

                                                             
92 https://www.ge.com/sixsigma/SixSigma 
93 www.qualitydigest.com/may00/html/sixsigmacon.html accessed 30 January 2004 
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проекти што одредува како да се подобри квалитетот на производите или услугите 

што ги произведува деловната организација преку отстранување на дефекти и 

грешки. Методот вклучува развивање на стратегија за управување со бизнисот, која 

потоа ја спроведуваат групи на луѓе во рамките на истата организација, кои се 

експерти во различни области на знаење. Секоја експертска група ја извршува 

дадената работа во обид да го комплетира целиот проект за подобрување во 

согласност со однапред креираната финансиска рамка. 

Методот Six Sigma е метод за обезбедување на континуирано подобрување во 

отстранувањето на дефекти и неефикасност, а со тоа зголемување на задоволството 

на клиентите и подобрување на ефикасноста на вработените. Во овој поглед, 

примарниот фокус на Six Sigma во управувањето со проекти може да се опише со 

овие три елементи: 94 

 Клиент; 

 Процес; 

 Персонал; 

Елементот клиент ги дефинира очекуваните нивоа на квалитет кои треба да ги 

достигне проектот. Лицето или организацијата на кому му е доделена на улогата на 

клиент на проектот ќе тежнее кон тоа да бара поголема ефикасност на процесите, 

сигурност, навремена испорака, конкурентност и многу повеќе. 95 Пристапот со Six 

Sigma се фокусира на испорачување на очекуваните резултати кои обезбедуваат 

задоволство на корисниците. 

Елементот процес дефинира збир на мерки за оценување на процесите на Six Sigma 

циклусот. Квалитетот е главен параметар врз кој е насочено голема доза на 

внимание  од перспектива на клиентот. 96  

Елементот персонал вклучува дека подобрувањата може да се постигнат само ако 

компанијата ги вклучи сите вработени во управувањето со проектот со Six Sigma. 

Тогаш персоналот ќе биде обезбеден со стимулации и можности да се фокусира на 

подобрување на нивните таленти и способности, а со тоа подобрување на 

индивидуалните перформанси и задоволување на клиентите. Важно е да се процени 

                                                             
94 http://zums.ac.ir/files/research/site/ebooks/management-organisation/six-sigma 
95https://www.bayt.com/en/specialties/q/97534/what-is-difference-between-client-and-customer-in-project-
management/  
96 http://nwcpe.com/2015/11/12/customer-satisfaction/ 
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успехот кај секој учесник вклучен во имплементацијата на подобрување на 

квалитетот и да има добро дефинирана улога со мерливи цели. Овој елемент често 

се смета за еден од критичните фактори за успех. Управувањето со проектот Six 

Sigma вклучува следење на одреден редослед на чекори во животниот циклус кој го 

разградува процесот со очекувања во подобрувања кој треба да се случат во 

компонентите на проектот. Проектот има за цел да ги подобри сите компоненти на 

процесот, така што ќе се стави акцент врз поврзаното финансиско и социјално 

влијание. Six Sigma  исто така ги разгледува сите можни чекори со додадена 

вредност кои можат да обезбедат највисоко можно намалување на варијациите на 

процесот. 

Во Six Sigma проектен менаџмент, критичкиот фактор за успех (CSF) претставува 

дефинитивна карактеристика, променлива или состојба која директно и значајно 

влијае на одржливиот развој на процесот и кон одржливоста на проектот и 

подобрување на истиот. Секоја проектна активност под влијание на критичкиот 

фактор за успех бара итно внимание и извонредност во спроведувањето со цел да се 

обезбеди постигнување на една или повеќе наменети цели. Типично, проектот Six 

Sixma е управуван под 3 до 7 фактори на успех. 97 На пример, еден од критичните 

фактори за успех (CFS) во call центрите би можел да биде имплементирање на 

систем за подршка на клиентите кој би ги елиминирал испуштените повици. Друг 

пример: Финансиска институција која сака да го подобри процесот за апликација на 

кредит, критичните фактори за успех (CFS) може да бидат дизајнирање на формулар 

за апликација за кредит преку интернет, кој ги намалува грешките во која било фаза 

од процесот, вклучувајќи поднесување, преглед и одобрување. 

Следните четири групи на фактори директно влијаат на успехот на Lean и Six Sigma 

циклусот: 98 

 Лидерство 

 Тим 

 Врвна поддршка за управување 

 Фаза на поставување 

                                                             
97 https://www.mymanagementguide.com/basics/six-sigma-project-management-definition-cycle-success-
factors/ 
98 http://www.mymanagementguide.com/basics/project-methodology-definition/ 
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Во 2005 година, Институтот за проектен менаџмент (PMI) направи преглед на тоа 

како стилот на лидерство на традиционалните проект менаџери влијае врз стапката 

на успех и дали лидерството може да се смета како критичен фактор на успех. 

Нивното истражување било насочено кон карактеристиките на добар лидер и 

открило дека лидерството во ској смисол има директно влијание врз успехот на 

проектот. Во меѓувреме, PMI, исто така истакна дека проект менаџерите треба да 

надминат некои авторитетни бариери за нивните лидерски пристапи, со цел да се 

влијае врз стапката на успех. 99 Во проектите (особено сложените) кои се управувани 

според методот Six Sigma, лидерите на проектот честопати се соочуваат со дилема 

наречена јаз на авторитет. Оваа дилема се однесува на тоа, додека лидерот на 

проектот е овластен да ги насочува и координира членовите на тимот, овие членови 

на тимот се стекнуваат и назначуваат од страна на функционален менаџер кој не е 

често запознаен со пристапите кои треба да се користат во рамките на Six Sigma 

проектното окружување. Лидерот не ги избира членовите на тимот, и овој факт 

создава празнина во раководството и авторитетот. Со цел да ја пополнат оваа 

празнина и да имаат целосен авторитет за избор на тим и лидерсво, лидерите треба 

да се обидат да ги следат успешните методологии на Lean и Six Sigma а тоа се: 100 

 Користење формални договори кои го овластуваат лидерот да ја преземе 

целосната контрола над човечките ресурси за времетраењето на животниот 

циклус на проектот; 

 Отвореност и ориентираност кон меѓучовечките односи, давајќи му на тимот 

заслуга за добра работа и допуштајќи им да го знаат значењето на нивниот 

придонес кон проектот; 

 Употреба на голем број на ефективни мотивациони техники и континуирано 

набљудување за придонесот на секој вработен; 

Еден добар лидер обезбедува ефективна контрола и координација врз тимовите, 

обезбедувајќи успех со заеднички напор. Следните точки ги одредуваат седумте 

особини на успешен шести Six Sigma: 101 

                                                             
99 http://anvari.net/24_LSS/LSS_Training/LSS%20for%20Service 
100 https://www.mymanagementguide.com/basics/six-sigma-project-management-definition-cycle-success-
factors/ 
101 Heckl, D, Moormann, J. & Rosemann, M. Uptake and Success Factors of Six Sigma in the Financial Services 
Industry. Business Process Management Journal, London U.K 2010, стр.328  
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 Способност да се идентификува, дефинира и реши проблемот 

 Ориентација кон резултати 

 Ентузијазам и енергија 

 Самодоверба 

 Градење на ефективни комуникации  

 Способност за преговарање и решавање на проблеми 

 Перспектива 

 Во традиционалното управување со проекти, изборот на вистинскиот тим кој е 

правилно развиен и мотивиран е од клучно значење за успех. Со обезбедување 

адекватна ориентација и обука на членовите на тимот, проект менаџерот може да го 

спречи неуспехот за време на фазите од животниот циклус. Понатаму, обуката на 

тим за сложени проекти е многу по ефикасна доколку се одвива со самиот тек на 

работа. Во практиката за успешно подобрување на Six Sigma, подобро е проектниот 

лидер да биде обучен со висок степен на познавање од методологијата и примената 

на Six Sigma . Членовите на тимот треба да подлежат на Six Sigma обука и да ги 

развијат своите вештини пред да започнат со работа. Покрај тоа, следните три 

фактори ќе ја зголемат успешната стапка: 102 

 Надлежни цели - Управувањето со Six Sigma вклучува избор и координација 

на крос-функционални тимови кои мора да се фокусираат на надредени цели. 

Таквите цели се итни и важни за сите членови на тимот и бараат од групите 

да работат заеднички за да ги исполнат тие цели и да го испорачаат проектот 

како што е очекувано. 

 Тимски правила и процедури - Факторот за успех ги одредува насоките на 

движење на наредбите, активностите чекор-по-чекор на кои членовите на 

групата треба да се придржуваат за да обезбедат ефикасност и ефективност 

на тимот. Тимските правила и процедури го зголемуваат нивото на групна 

соработка и доведуваат до поголемо достигнување. 

 Физичка близина - Членовите на тимот кои се наоѓаат во иста канцеларија 

заработуваат повеќе шанси за успех на работа. Колокација или физичката 

близина овозможува чести и погодни интеракции помеѓу вработените, што 

                                                             
102 Pepper, M.P.J. & Spedding, T.A. The evolution of lean Six Sigma. International Journal of Quality & 
Reliability Management,Toronto,Canada 2010, стр.225-240 
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доведува до подобра имплементација на подобрување во квалитетот. Овој 

фактор е многу важен Six Sigma крос-функционалните тимови. 

Литературата и наодите од истражувањето за управување со Six Sigma проектите 

докажуваат дека поддршката од врвниот менаџмент е истакната како критичен 

фактор на успех. Овие критичните фактори за успех (CSF) влијаат на нивото на 

многу проектни варијабли, вклучувајќи ја достапноста на ресурсите, 

организациската структура, тимските вештини, вклученоста на засегнатите страни 

итн. Со добивање поддршка од највисоките раководители и спонзори, менаџерот на 

проектот добива способност да донесува одлуки со кои се проширува опсегот на 

проектот, кои вклучуваат поголеми буџети и зголемување на авторитетот. Во исто 

време, менаџерот презема поголема одговорност за успехот на Six Sigma. Големите 

емпириски студии спроведени од Американското друштво за квалитет потврдуваат 

дека одржливиот успех на Six Sigma во управувањето со проектите во голема мера 

зависи од тоа дали една организација воспоставува управување со програми за да ги 

усогласи своите тековни проекти со деловните цели. 103  Во овој поглед, 

управувањето со Six Sigma програмата служи како алатка за поддршка од висок ранг 

која им овозможува на високи менаџери и спонзори да влијаат стратешки врз 

успехот на проектот. Оваа алатка овозможува комбинирање на помали паралелни 

проекти во поголеми програми кои се управуваат со практики за менаџирање со 

еден ризик, процеси за контрола на промени и процедури за обезбедување на 

квалитет. Потоа проектите се со поголема веројатност да бидат испорачани според 

распоредот, во рамките на буџетот и до спецификацијата на клиентот. Како врвни 

менаџери ги вклучува критичните фактори за успех (CSF) за поддршката на 

следните обврски за високите извршни директори: 104 

 Воспоставување и работа во комисија одговорна за контрола на квалитетот и 

подобрување на процесот; 

 Формулирање и поставување на политики за квалитет и програмски цели; 

 Обезбедување на ресурси и можности за обука на персоналот; 

 Обезбедување насоки, лидерство и совети; 

 Надгледување на постигнувањата на успехот на Six Sigma на сите нивоа; 

                                                             
103 https://www.mymanagementguide.com/basics/six-sigma-project-management-definition-cycle-success-
factors/ 
104 George, M.L., Lean Six Sigma for Services, McGraw-Hill, New York, NY (2003) стр.188 
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Според неодамнешните истражувања спроведени од SixSigma аналитичарите, 

постои низа фактори за успех кои се однесуваат на карактеристиките за поставување 

на проектот. Поставувањето на проектот, тие ја сметаат за еднократна, не-

повторувачка фаза на животниот циклус на Six Sigma во текот на проектот  кој се 

подготвува за имплементација. 105  Оваа фаза ги одредува границите помеѓу 

планирањето и оценувањето од една страна и извршувањето и испораката од друга 

страна. Кога фазата на поставување на проектот ќе заврши, тимот може да 

продолжи со извршувањето на работата според планот. Во фазата на поставување, 

следниве фактори го одредуваат успехот на управувањето со Six Sigma: 106 

 Визија на проектот - Инспиративната визија што проектот треба да ја 

постигне значително влијае врз стапката на успех, бидејќи нацртот или 

исказот за визијата служи како јасен водич за тимот да се фокусира на 

вистинскиот тек на дејствување. Визијата треба да биде формулирана од 

спонзорот во тесна соработка со назначениот лидер на проектот и 

референтната група за чинители. 

 

 Достапност на ресурси - Организацијата добива повеќе шанси за успех кога 

ги има сите потребни ресурси за да започне процес на подобрување на 

квалитетот. Достапноста на ресурсите се идентификува како суштинска 

причина за успех во кој било тип на проект, вклучувајќи ги и подобрувањата 

на процесот. 

 

 Тимска мотивација - Без стимулирана желба и енергија кај луѓето, кои се 

вклучени во проектот мали se шансите за успех. Мотивацијата обезбедува 

континуираност, заинтересираност и посветеност на проектот. 

Мотивирањето на тимот подразбира манипулација со свесни и несвесни 

фактори за да ја интензивира потребата на тимот за поголеми перформанси, 

да обезбеди поттик или наградна вредност за постигнатите цели и да ги 

разгледа очекувањата на секој поединец. 

 

                                                             
105 Petcu, A.J., Draghici, M. & Anagnoste, S., Using Lean Six Sigma as a motivational tool for processes 
improvement, The Annals of the University of Oradea, (2010), стр.291-306 
106 Petcu, A.J., Draghici, M. & Anagnoste, S., Using Lean Six Sigma as a motivational tool for processes 
improvement, The Annals of the University of Oradea, (2010), стр. 292-306 
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 Формирање на распоред на активности - Итноста на работата што мора да 

се направи го дефинира успехот од Six Sigma, а добро дизајниран и прецизен 

временски распоред одредува оптимално времетраење на проектните 

активности. 

 

 Комуникација - Недостатокот на ефективна комуникација помеѓу тимот и 

целните засегнати страни во фазата на поставување ќе предизвика слаба 

контрола на промените и недоразбирања, што пак резултира со неуспешна 

соработка и размена на знаења. 

 

 Lean методологија за управување со проекти - Lean методологијата учи на 

поефикасна работа со елиминирање на било какви дефекти и отпад во производи, 

услуги, инвентар, обработка, транспортирање итн. Оваа филозофија станува доста 

ефикасна за ефикасен развој на софтвер и Six Sigma подобрување на процесот. 

Принципите на Lean методологијата се неопходни за успешна имплементација на 

Six Sigma. Компаниите работат на различни проекти кои вклучуваат развој на 

производи, услуги и или процеси. Lean Project Management користи методи 

управувани со податоци за управување со проекти кои се насочени кон фокусирање 

за континуирано подобрување на процесот. Овој пристап произлегува од 

управување со Lean  методологијата која  тежнее кон: 107 

 Квалитет; 

 Овластени крос-функционални работни тимови; 

 Анализа на податоци; 

 Зголемена вредност на клиентот (додадена вредност); 

 Елиминирање на отпадот преку ефикасно користење на работното време, 

материјали и финансиски ресурси; 

Lean  методите за управување со проекти се особено ефективни со комплексни 

проекти кои влијаат врз трошоците и ограничувањата на ресурсите. Овие методи за 

управување со проекти вклучуваат Lean и Six Sigma (DMEDI). Методологиите за 

управување со проекти се фокусираат на детално планирање, тековни анализи и 

подобрување на процесот за отстранување на отпадот. Современата софтверската 
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индустрија има многу методологии за управување со проекти. Некои од нив се 

популарни меѓу програмерите. Другите се малку познати. Сепак, сите тие служат за 

истата цел - да создадат висококвалитетен софтвер и да го доставуваат до клиентот 

токму на време. Тимовите за развој на софтвер обично избираат методологии за 

управување со проекти според потребите на нивните проекти. Во овој дел 

истражувањето ќе биде насочено кон ефикасната методологија за управување со 

проекти, која се нарекува Lean. 

Lean методологијата потекнува од Јапонија од средината на 20 век. Беше измислена 

од страна на вработените на познатата јапонска корпорација Тојота. Првично беше 

наменета за производство. Во тоа време Тојота имала проблеми со навремена 

испорака на своето производство. Менаџерите на компанијата мораа да бараат 

решенија за овој проблем. Тие измислиле нов систем за управување со проекти и го 

нарекле Тојота проеизводствен систем. Подоцна, кога новата методологија се 

проширила низ целиот свет, таа беше наречена Lean. 108 

Главната идеја на Lean беше да се елиминираат отпадоците и да се подобрат 

условите за испорака на производите. Нешто што не влијаеше позитивно на 

функционалноста на финалниот производ се сметаше за отпад. Повеќето 

специјалисти се согласуваат дека Lean методологијата може да се примени во било 

која индустрија. Во раните 2000-ти години дојде до развој на софтвер. Во 2003 

година Том и Мери Поппендик објавија книга наречена Lean Software 

Development.109 Тоа беше успешен обид да се применат главните принципи на Lean 

на индустријата за развој на софтвер. И покрај фактот дека е напишано пред повеќе 

од 15 години, книгата и натаму останува доста актуелна. Процесот на тестирање има 

големо значење за Lean методологијата за развој на софтвер. Тестовите се 

изведуваат по секој итерактивен циклус. Делумно, тоа е поради фактот дека Lean 

програмерите се фокусирани на спречување на грешки, наместо да ги поправат. 

Сепак, речиси е невозможно да се избегнат грешки во софтверски производ. Затоа 

тестовите се неопходни. Тие, исто така, помагаат во постигнувањето на главната цел 

на методологијата Lean - елиминација на отпадот. Ако некој елемент од проектната 

структура се смета за отпад на крајот на одреден итерактивен циклус, тимот не 

продолжува да работи на тоа. Таквиот пристап им овозможува на Lean 
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програмерите да заштедат многу време. Затоа Lean управување со проекти се смета 

за еден од најефикасните пристапи кон развојот на софтверот. Lean тимовите се 

самоуправувани  и тие немаат строга хиерархиска структура или формални лидери. 

 Аgile методологијата во управување со проекти - Во доцните 1990-ти, 

неколку методологии почнаа да го зголемуваат вниманието на бизнис 

организациите, секоја од нив има различна комбинација на стари и нови идеи. Овие 

методологии ја истакнаа: Тесната соработка помеѓу тимот за развој и бизнис 

заинтересираните страни, честата појава на деловна вредност, тесните 

самоорганизирани тимови и паметни начини за работа и испораката на производ. 

Терминот Agile беше применет од колекцијата на методологии кои се појавија во 

почетокот на 2001 година, кога 17 практичари на развој на софтвер се собраа во 

Snowbird, Јута, за да разговараат за нивните заеднички идеи и различни пристапи за 

развој на софтвер. Оваа заедничка колекција на вредности и принципи беше 

изразена во Манифестот за примена на аgile метофдологијата во развој на софтвер и 

соодветните принципи. Agile сојузот беше формиран наскоро по овој собир за да ги 

охрабри практичарите понатаму да ги истражуваат и споделат своите идеите и 

искуствата. Agile сојузот продолжува да помага со ресурси за да помогне да се 

усвојат ефикасно практиките и подобрувањето на способноста  да се развие софтвер 

со примена на Agile методологија. 

 Аgile методологијата во управување со проекти преставува способност да се 

создаде и да одговори на промените со цел да се успее во неизвесна и турбулентна 

средина. 110  Аgile методологијата во управување со проекти е сет од методи и 

практики врз основа на вредности и принципи. Решенијата се развиваат преку 

соработка помеѓу само-организирани, функционални тимови кои ги користат 

соодветните практики во нивниот контекст на работа. Клиентите очекуваат 

квалитетен софтвер на време и во рамките на предвидениот буџет. Но секогаш 

постои можност да барањата се променат повторно и повторно. Многу од паметните 

софтверски организации ја отфрлија традиционалната методологија во 

управувањето со проекти и ја применуваат agile методологијата. Аgile 

методологијата во управување со проекти им овозможува на проект менаџерите да 

ги постигнат клучните пресвртници и да обезбедат брз, прецизен статус на проектот, 
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дури и кога испораката е нецелосно прецизирана односо со подвижна цел. 111 Со што 

имаат поголема видливост и континуирано повратно мислење, аgile  проектните 

организации можат да реагираат многу брзо за да ги променат и отворат тесните 

грла во процесот на развој, а со цел за што побрзо да обезбедат подобар аутпут. 

Аgile методологијата во управување со проекти е вредносно ориентиран пристап кој 

им овозможува на проектните менаџери да испорачуваат високи приоритет и високо 

квалитетни резултати и оставаат висок впечаток кај засегнати страни. Софтверските 

проекти постојано се менуваат. Кога од клиентите се очекува да ги финализираат 

барањата пред да можат да се тестира прототипот може да дојде до промена со 

нивните барања при што долгите одложувања и промните кои ги посакуваат често 

го осакатуваат проектот. Аgile методологијата во управување со проекти е насочена 

кон прифаќање на промени, дури и во подоцните фази на развој. Тоа е прво за 

доставување на функции со најголема деловна вредност  и  да се има информации во 

реално време за цврсто  и сигурно  да се управува со трошоците, времето и обемот. 

Аgile методологијата во управување со проекти ја намалува комплексноста со 

разбивање на долгогите циклуси на барања за целиот проект, градење на целиот 

производ, а потоа тестирањето за да се пронајдат стотици недостатоци на 

производот. Наместо тоа, мали употребливи сегменти на софтверскиот производ се 

специфицирани, развиени и тестирани во  управлив циклус во времетраење од  две 

до четири недели. 

Во традиционалното управувањето со проектите, менаџерот на проектот е 

оптоварен со обемот на проектот, трошоците, квалитетот, персоналот, 

известувањата, ризикот и прилагодувањето според промените од барањата. Аgile 

проектиот менаџмент ги дели овие огромни одговорности меѓу три аgile улоги: 112 

 Сопственикот на производот се справува со поставување на целите на 

проектот, справување со компромисот на распоред наспроти опсегот на 

барања, прилагодување на променливите барања на проектот и поставување 

на приоритети за функции на производот; 

 Го води тимот и им дава приоритет на своите задачи и ги отстранува 

пречките во менаџирањето со новите задачи; 
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 Членовите на тимот директно се справуваат со поголем дел од задачата, 

секојдневно управување со детали, известување за напредокот и контрола на 

квалитетот на производот; 

 Имплементирањето аgile методологијата во управување со проекти на почеток 

се чини дека е премногу комплицирана за бизнис организациите, можеби на почеток 

ќе им недостасува една главна компонента а тоа е проверка и прилагодување. Ако 

аgile методологијата се примени на правилен начин, процесот на испорака на 

производот треба да се подобрува во нагорна линија, да ја подобри вредноста на 

тимот, на заинтересираните страни и самата вредност на компанијата. Аgile 

методологијата во управување со проекти континуирано ги проценува времето и 

трошоците како примарни ограничувања. Брзиот фидбек, континуираната 

адаптација и најдобрите практики за квалитет се вградени во распоред на обврски на 

тимот, обезбедувајќи извонреден квалитет на аутпут и докажани процеси. Проект 

менаџерите кој во своето работење ја применуваат аgile методологијата 

испорачуваат вредности како што се брзина, и кумулативен проток наспроти често 

застарените галантни листи, табеларни пресметки и ирелевантни или невозможни 

пресвртници на проектот. 113 Резултат од примената на аgile методологијата е во 

помалку скапи изненадувања на крајот од проектот, а работниот производ се 

испорачува за неколку недели, а не за месеци. Грешката што ја прават некои 

проектни тимови е тоа што тие имаат успех со еден аgile тим, а потоа додаваат 

повеќе проекти и тимови без предходна подготвка за растот. Бизнис организациите 

кои се соочиле со овие грешки знаат дека воведувањето на аgile методологијата во 

управување со проекти не е лесно. Но, постојат начини да се олесни. Една од 

клучните работни функции на менаџерот на проектот е да ги исполни целите на 

проектот, додека креира конзистентна формула за најевтини процеси со најдобра 

рентабилност. Проект менаџетире кои ја воведиле аgile методологијата во 

управување со проекти и кои користат алатки кои во себе вклучуваат централно 

управување го прават ова лесно и повторливо за повеќе проекти и тимови, дури и 

кога се наоѓаат на различни физички локации. Со централно управување на сите 

барања, задачи, тестови и дефекти во работењето во реално време, ефикасните 

менаџери на проектот можат да ја поедностават соработката и донесувањето на 
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одлуки, додека го елиминираат отпадот и да им даваат на извршните директори и на 

ревизорите бројки што им се потребни. Токму кога им се потребни. 

4.2 Групи на процеси на проектниот менаџмент 

                                                                                                                                                                                                                                                          

  Искусните проект менаџери знаат дека заедно со годините и стекнатото 

искуството доаѓа до поголемо разбирање на комплексните и на меѓусебните односи 

помеѓу сите делови на еден проект од почетокот па се до крајот т.е до завршетокот на 

еден проект. 114 Во овој дел од магистерскиот труд ќе бидат истражени, анализирани и 

ќе бидат преставени најдобрите практики кои овозможуваат пристап за справување со 

предизвиците за менаџирање со проекти во организациите на сите професионални 

нивоа. Интегративниот пристап на петте основни групи на процеси исто така се 

нарекува и традиционален пристап на проект менаџментот. Интегративниот пристап 

дава позитивни резултати за проект менаџерите кои одвојуваат драгоцено време во 

разбирање, како овие  пет различни групи на процеси се преклопуваат и даваат 

огромна  поддршка за успех во текот на сите фази од проектот.Водечките и ефективни 

проекти бараат не само силни општи лидерски вештини туку и методолошки и спремен 

сет на основни процеси и способности. Успехот на еден проект може да се удвои во 

наредните проекти кои би се изработувале во една организација и може да доведе до 

повеќе контакти и дополнителни можности. Иако не постојат два проекти кои се 

идентични, напредниот стандарден сет на процеси во организациијте на голема врата 

можат да поткрепат дека повеќето ефективни стратегии за менаџирање со проектите и 

може да доведе исто така и до поголемо професионалното напредување. Во 1969 

година во САД бил основан Институт за проектен менаџмент (Project Management 

Institute) како непрофитна организација која единствено се занимава со инстражување 

и проблематика побврзана со проектниот менаџмент. 115  Основната цел на овој 

иснтитут е развој на стандарди за проектниот менаџмент, истражувања, едукации, 

издавања, публикување и др. Овој иснтитут е овластен за издавање на сертификати на 

професионалци на чие поле на професионален ангажман им е проектниот 

менаџментот. Во овој институт членуваат повеќе од 700 000 членови од повеќе од 185 

држави во светот, а до ден денес се издадени повеќе од 590 000 PMP сертификати. Овој 

институт од 1985 година па до ден денес има издадено пет водичи за проект менаџмент 
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т.н PMBOK Guide или (A guide to the project management body of knowledge) од кои 

последнит во 2013 година. Проект менаџментот како што е објаснето од страна на 

PMBOK е надоплнет со соодветна примена и интеграција на логично групирани 

процеси на менаџирање со проекти. Овие процеси се распространети на 5 групи на 

процеси и 9 функционални области на знаење за кои беше истражувано и изнесено 

соодветно објаснување во овој дел од магистерскиот труд. 116 Процесите кои спаѓаат во 

секоја процесна група, она што го изработуваат и кои области на знаење тие ги 

претставуваат може да биде збунувачки. Но, во овој магистерски труд (врз основа на 

информации кои беа добиени со истражувањето кое беше спроведено низ водичот за 

PMBOK, како и друга соодветна литература за оваа проблематика) ќе биде објаснетео  

за секоја фуннкционална група и за процесите кои припаѓаат во секоја група. 

Податоците и информациите кои беа добиени од истражувањето кое беше спроведено, 

проектниот менаџмент како дисциплина вклучува 9 функционални области од кои 4 

главни, 4 споредни и 1 поле на интеграција кој се во функција на исполнување на 5 

групи на процеси на проектниот менаџмент и тоа: 117 

 Процесна група на иницирање; 

 Процесна група на планирање; 

 Процесна група на извршување; 

 Процесна група на мониторинг и контрола; 

 Процесна група на завршување; 

 

 Процесна група на иницирање 

Една од најбараните вештини проектниот менаџмент е способноста за успешно 

иницирање на проектот. Дефинирање на проектот, обезбедување на потребните 

финансиски средства и поставување на комуникација на вистинско место со 

стеикхолдерите ги преставуваат  важните аспекти за отпочнување, односно за 

иницирање на проектот. The Project Management Body of Knowledge (PMBOK) водичот 

и понатаму е цврст модел за новитетите и пристапот во изработка на проекти, како и 

обезбедување на сигурен успех во менаџирањето со проектите. Процесната група на 

иницирање ги вклучува следните главни меѓусебно поврзани компоненти: 118 

                                                             
116 https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational 
117 Project Management Institute Standards Committee. 2000. A Guide to the Project Management Body of 
nowledge. Upper Darby, PA: Project  Management Institute. 
118 Kerzner, H., Project Management—A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 10th 

edn, John Wiley & Sons Inc, (2009) срт.78 
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 Развивање на проект чартер - Проект чартерот му помага на проект 

менаџерот во дефинирање на границите околу еден проект, така што сите 

очекувања и цели се јасни уште од самиот почеток на проектот.  

 Развивање на проект чартер - Преставува процес на развивање на документ 

со кој формално се одобрува проектот и документирање на првичните барања 

кои би ги задоволиле  првичните очекувања и потреби на  стеикхолдерит. 

  

 Идентификување на стеикхолдерите - Процес на идентификување на сите 

лица или организации кои се погодени, односно засегнати со проектот како и 

прибирање и документирање на релевантни информации во врска со нивните 

интереси, вклученост и влијание врз успехот на проектот.  

 

 Процесна група на планирање 

Процесите потребни за да се утврди доменот на проектот, се однесуваат кон 

насочување на целите и дефинирање на текот на акциите кој се потребно да се 

превземат за постигнување на целите на проектот. Оваа процесна група во себе 

вклучува: 119 

 Развивање на план за менаџирање со проектот; 

 Прибирање на побарувања; 

 Дефинирање опфатот на проектот; 

 Креирање WBS - Процес на поделба на проектните испораки и работа во 

проектот на помали компоненти кои би биле подобри и послесни за 

менаџирање; 120 

 Дефинирање на активности; 

 Редослед на активности; 

 Проценка на ресурсите;  

 Проценка времетраењето на активностите;. 

 Развивање на распоред; 

 Проценка на трошоците; 

 Одредување на буџетот; 

 План за квалитет; 

                                                             
119https://www.pmi.org/learning/library/basic-process-project-management-2114  
120 http://www.workbreakdownstructure.com/ 
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 Развивање на план за упрвување со човечки ресурси; 

 План за комуникација; 

 План за управување со ризик; 

 Идентификување на ризици; 

 Изведување квалитативна анализа на ризик –  Процес на давање 

приоритет на ризиците за понатамошна анализа или акција преку 

оценување или комбинирање на веројатноста за појава и влијание121; 

 Изработка на квантитативна анализа на ризик - Постапка на бројни 

анализи на ефектот на идентификуваните ризици на севкупните цели на 

проектот; 122 

 Одговори на планот на ризик; 

 План за набавки;. 

 

 Процесна група извршување: 

 Процесот се извршува за да се завршат работите дефинирани во планот за 

менаџирање со проектот и  да ги задоволи спецификациите на проектот, и во себе 

вклучува: 123 

 Дирекно менаџирање со извршувањето на проектот; 

 Назначување на проектниот тим (човечки ресурси; 

 Обезбедување на квалитет; 

 Развивање на проектниот тим; 

 Управување со проектниот тим; 

 Дистрибуција на информации (комуникација); 

 Менаџирање со очекувањата на стеикхолдерите;  

 Раководење со набавки;  

 

        Процесна група на Мониторинг и Контрола: 
 

 Ги преставува прооцесите потребни за да се следи, разгледува и регулира 

напредокот и изведбата на проектот која во себе вклучува низа постапки како што се: 124 

 Мониторинг и контрола; 

                                                             
121 https://project-management-knowledge.com/definitions/p/perform-qualitative-risk-analysis/ 
122

 https://study.com/academy/lesson/qualitative-risk-analysis-vs-quantitative-risk-analysis.html 
123 https://www.pmi.org/learning/library/basic-process-project-management-2114 
124 https://www.pmi.org/learning/library/basic-process-project-management-2114 
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 Вршење на интегрирани промени на контрола; 

 Проверки во опсегот; 

 Контрола на обемот; 

 Контрола на распоредот; 

 Контрола на трошоци; 

 Контрола на квалитет; 

 Извештај за перформансите; 

 Следење и контрола на ризиците; 

 Администрирање набавки; 

 

 Процесна група на затворање на проектот:  

 Процес во кој се врши финализирање на сите активности во сите процесни 

групи за официјално да се затвори проектот или фазата и  ги вклучува следниве 

активности: 125 

 Затворање на проектот или фазата;  

 Затворање на набавките; 

 

4.3 Функционални области на проектниот менаџмент 

Проектниот менаџментот е процес на водење на тим од способни луѓе во 

планирањето и спроведувањето на серија на поврзани активности кои треба да бидат 

завршени во одреден временски период и со ограничен буџет. 126  Поради својата 

природа, координирањето на сите овие активности бара процесен пристап. Поради тоа 

што проектите се уникатни по својата природа, тие во многу случаеви се развиваат во 

непозната односно неистражена територија. Претпоставките кои се вршат во врска со 

еден  проект мора да бидат наведени, да бидат оценувани ризиците  исто така и да 

бидат оценети и развиени планови во врска со тој проект. Тоа по себе  повлекува и 

внимателно следење на буџетот, обемот и распоредот за реализација на целите на 

проектот во рамките на очекуваниот квалитет. Секој еден од овие елементи треба да се 

управува на систематски начин со развивање на планови за да се идентификуваат 

улогите и потребните ресурсите. Исто така тука се јавува и комплексностата во 

развојот на проектите кои бараат различен пристап и нов начин на менаџирање со 

                                                             
125 https://www.pmi.org/learning/library/basic-process-project-management-2114 
126 https://www.pm4dev.com/resources/free-e-books/48-the-project-management-processes/file.html 
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ограничените ресурси како и менаџирање со зголемените барања на сите стеикхолдери 

(засегнати страни). За да се менаџира горе наведеното, потребно е проектот да биде 

деконструктуиран во форма која би била поизводлива за менаџирање. Форма со 

меѓусебно поврзани деловни процеси, со раздвојување на проектот на различни 

области, со што проект менаџерот би имал подобра можност за контрола на 

резултатите од проектот. Исто така проект менаџерот полесно би се соочил со 

предизвиците кој не можат да се предвидат со самото конструирање на проектот. 

Менаџирањето со проекти бара организациите да го земат во предвид системскиот 

пристап за менаџирање со различните елементи на проектот. Системскиот пристап 

вклучува сеопфатен поглед на окружувањето на проектот, како и разбирање дека 

проектот е направен од серија на работни компоненти кои се стремат кон 

постигнување на целта, со намера да се постигне саканата корист. 127  Системскиот 

пристап бара идентификување на процесите кои ја сочинуваат целосната рамка за 

менаџирање со проектот. 128  Оваа рамка помага да се разбере основната структура 

потребна за правилно менаџирање со проектот, со идентификување на најважните 

елементи за кои треба постојан надзор и внимателна анализа. Постојат девет 

функционални области во развојот и менаџирањето на проектите.Тие се дизајнирани да 

помогнат во исполнувањена 5-те групи на процеси на проектниот менаџмент за кои 

беше истражувано и образложено детално во предходната точка од овај магистерски 

труд. Различни проекти може да имаат различни потреби од секоја функционална 

огласт. На пример, проект во кој е идентификувано дека цената е критичен фактор за 

успех, во овој проект ќе биде посветено повеќе време и ќе се вложува повеќе напор во 

развивање на план за управување со трошоците. Овие области се од клучно знаење кои  

проект менаџерот мора добро да го владее. Една од повеќето критични улоги на проект 

менаџерот е интеграцијата на овие девет функционални области со цел да се добие 

сигурност дека сите тие се соодветно координирани. 129 Во многу случаи, тоа може да 

резултира со размена помеѓу различните конкурентски очекувања од стеикхолдерите. 

Сите девет функционални области се интегративни така што, тие треба да бидат 

менаџирани со комбинирање и координирање на начин да сите овие девет различни 

области бидат сведени во една целина. Деветте фукнкционални области на проектниот 

менаџмент се јавуваат во текот на целиот животен циклус на проектот, а секоја од нив 

                                                             
127 https://www.pmi.org/learning/library/ 
128 https://www.pmi.org/learning/library/ 
129 Project Management Institute Standards Committee. 2000. A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge. Upper Darby, PA: Project 
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бара цикличен пристап, кој се состои од планирање, изршување, проверка и 

стекнување на знаење за да се обезбеди поголем квалитет на процесот. Напорот и 

деталите кои се потребни за секоја функционална област во целост зависи од 

големината, сложеноста и ризик со кој се соочува проектот. Големите, 

високосложените проекти бараат специјализирани ресурси да управуваат со секоја 

област правеќи ја улогата на проект менаџерот  како координатор на функционални 

области. Помалите и помалку сложените проекти дури и немаат потреба од ставање во 

функција на  сите девет функционални области. Проект менаџерот по правење на 

анализа на ризиците на проектот и ограничувањата ќе се одлучи кој области бараат 

повеќе напор да биде вложен а кој помалку. 

Функционални области за проектниот менаџмент се: 130 

 Управувањето со обемот на проектот ; 

 Управување со трошоците; 

 Управување со времето ; 

 Управување со квалитетот; 

 Управувањето со човековите ресурси ; 

 Управување со комуникациите ; 

 Управување со ризиците ; 

 Управување со набавките; 

 Управување со стеикхолдерите; 

Според електронското издание на книгата Процеси на проект менаџментот од интернет 

сајтот за Проект Менаџмент за развој на организациите http://www.pm4dev.com, овие 

области се делат  во две групи: 131 

  Функционални области за овозможување на процесите; 

  Функционални области за олеснување на процесите; 

Функционалните области на проектниот менаџмент се поврзани со петте групи на 

процеси во текот на целиот циклус на менаџирање со проектот. На сликата подолу е 

претставен односот помеѓу групите на процеси на проектот и функционалните области 

на проектниот менаџмент: 

 

 

                                                             
130 http://www.pm4dev.com 
131 http://www.pm4dev.com 
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      Управување          Управување       Управување со       Управување 
           Со обемот            со времето           трошоците          со квалитетот 
          на проектот 

         
           Функционални области кои ги овозможуваат процесите 
 
 
 
 
  
                                            Групи на процеси  
         
 
          Иницирање          Планирање          Имплементира-       Мониторинг              Контрола             Затварање 

 
                                      -ње 

 

 

 

 

              Функционални области кои ги олеснуваат процесите 

      

          Управувањето       Управување          Управување         Управување          Управување   

           со човековите               со                           со                           со                           со   

                 ресурси          комуникациите            ризици                 набавки           стеикхолдери 

                                             

                                 Слика 4.2 Функционални области и групи на процеси за менаџирање со проекти 

 

Во зависност од обемот, големината и комплексноста проектите бараат поголема и 

построга примена на функционалните области за менаџирање со проекти за разлика од 

малите и некомплексни проекти. Проект менаџерот ги отценува проектните 

карактеристики врз кои би се утврдило како да се прилагодат функционалните области 

за специфиченниот проект и да се одреди која функционална област на проектниот 

менаџмент ќе биде потребна. Напорот за да се прилагоди проектот се одразува врз 

планот на проектот. Активностите што се случуваат во различни нивоа на интензитет 

се преклопуваат во текот на секоја фаза на проектот во функционалните области на 
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проектниот менаџмент, а процесот се дефинира како збир на активности кои мора да се 

вршат за да се постигне целта. 132 

 Функционални области кои ги овозможуваат процесите 

 Функционални области кои ги овозможуваат процесите ги вклучуваат: Обемот, 

времето, буџетот и квалитетот. 133  Функционалните области ги овозможуваат 

процесите, бидејќи тие водат кон специфичните цели на проектот кои се основа за 

дефинирање на успехот на проектот за да истиот биде завршен на време и во 

предвидениот буџет. Како што се бара од страна на спонзорот и на висина на 

потребниот квалитетот очекуван од страна на корисниците. 

 Управување со обемот 

 Оваа функционална област вклучува  процеси кои се вклучени во дефинирањето 

и контролата на она што е или не е вклучено во проектот потребно за успешно 

завршување на проектот. Обемот е начин да се опишат границите на проектот. Го 

дефинира она што проектот ќе го испорача и она што не ќе биде испорачано. Со оваа 

функционална област се утврдуваат целите на проектот и истите се  документираат и 

секоја цел има добро дефиниран сет на индикатори за следење на нивниот напредок. 134  

Во текот на овој процес се создава планот за управување со обемот на проектот за да 

помогне во менаџирањето со било какви промени на проектот. Исто така што е важно 

во текот на процесот на управување со обемот на проектот, проект менаџерот  развива 

матрица на детална структура на работата на проектот “Work Breakdown Structure” 

(WBS), која помага во управување со техниките кој го делат проектот на помали 

делови, поставуваќи ги овие делови по хиерархија за да истите да бидат избршени. 135 

Овој распоред потоа се користи како пример за да се дефинира времето и буџетот на 

проектот. 

 

 

 

                                                             
132 www.pm4dev.com /PROJECT MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT 

ORGANIZATIONS A methodology to manage development projects for international 

humanitarian assistance and relief organizations IMPACTO4DEV 2015 
133 www.pm4dev.com/ PROJECT MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT ORGANIZATIONS A 
methodology to manage development projects for international humanitarian assistance and relief organizations 
IMPACTO4DEV 2015 
134 https://quizlet.com/207528541/10-functional-areas-of-project-management-flash-cards/ 
135 http://www.workbreakdownstructure.com/ 
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 Управување со времето 

 Функционална област управување со време, вклучува активности кои се 

потребни да се извршат за да се обезбеди навремено завршување на проектот. 136 

Управувањето со времето е развојот на распоред кој ги содржи сите активности на 

проектот, распоредот на проектот е средство за комуникација, кое ги информира 

стеикхолдерите на проектот за статусот на проектот и дава информации на проектниот 

тим во форма на графикони и табели, како и до кога секоја активност мора да започне 

и до кога да заврши. Првиот чекор во управувањето со времето е одредување на 

времето за секоја една од активностите утврдени во WBS што ќе биде потребно за да се 

заврши истата, односот меѓу активностите и редоследот во кој тие треба да започнат. 

Мрежен дијаграм е алатка која се користи за графички приказ на редоследот на  

активностi и зависности. 137 Управувањето со времето исто така се користи за да се 

обезбеди проектниот тим со своите задачи и е тековна задача.  

 

 Управување со буџетот 

 Фунцкионалната област за управување со буџетот помага за во обезбедувањето 

на сигурност дека проектот е завршен во рамките на одобрениот буџет. 138  Ова е 

област, која е мета на контрола и по завршувањето на проектот. Способноста на 

проектот за управување со финансиски средства добиени од страна на организацијата 

ќе биде мерка за чесноста на организацијата, не само во согласност со барањата на 

донаторот, исто така  мерка за нејзината ефикасност. Ризици во оваа област имаат 

најголемо влијание врз проектот, организацијата и на корисниците. Несоодветното 

управување со буџетот може да доведе до пропуст во прибирање на средства, 

несоодветна распределба на трошоци и загуби кои организацијата бни требало да ги 

покрие со користење на своите ограничени средства. Процесот на управување со 

буџетот вклучува активности за развој на буџет за да се исполнат барањата на 

предлогот (во случај кога донорот го финансира  проектот) и буџет, за да се задоволат 

потребите за мониторинг и сметководство на организацијата. Главната причина за 

неуспехот на проектот е лоша проценка на буџетот на проектот и тоа не е  нешто 

необично, што за време на процесот на предлагање на буџетот организацијата во 

брзање да ги исполни роковите се обидува да го скрати  процесот на креирање на 
                                                             
136 Project Management Institute Standards Committee. 2000. A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge. Upper Darby, PA: Project Management Institute. 
137 https://opentextbc.ca/projectmanagement/chapter/chapter-10-project-schedule-planning-project-management/ 
138 https://www.pmi.org/learning/library/interface-management-theory-approach-pm-5729 
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буџетот.  

 

 Управување со квалитет 

Управување со квалитетот ја преставува функционалната областа која се 

занимава со проблематаиката за осигурување дека проектот ќе ги задоволи потребите 

на корисниците. 139 Квалитетот се дефинира како обврска за реализација на финалните 

продукти на проектот и ги задоволи очекувањата на корисниците, што значи дека 

квалитетот на крајот го преставува она што е дефинирано од страна на корисникот. 140 

Квалитетот не е поврзан со доставување на повеќето скапи материјали или услуги, 

туку е обезбедување на резултати од проектот кои ги задоволуваат очекуваните 

потребите на корисниците, кои се доставуваат навремено и се соодветни на условите 

во кои тие треба да ги користат.  

 
 Функционални области кои ги олеснуваат процесите 

Функционалните области кои ги олеснуваат процесите го преставуваат 

управувањето со човечките ресурси, стеикхолдерите, комуникациите, управување со 

ризик и управување со набавки, овие олеснителни области помагаат, да се направи 

возмоможно проектот  да  ги постигне своите цели. 

 

 Управување со човечките ресурси 

При определувањето на проектните активности се креира листа која ги 

идентификува вештините потребни за изработка на проектот. Овие се движат од 

високо технички па се до административни и вештини за поддршка. Тимот на проектот 

е одговорен за проектот, проектот треба да биде јасен за вештините кои се потребни да 

се стекнат за негово извршување. Менаџерскиот тим извршува процеси потребни за да 

се направи што е можно повеќе ефикасно користењето на човечкиот потенцијал 

односно на вработените кои се вклучени во изработка на проектот. Првиот чекор е 

идентификување на улогите, одговорностите и градење на врските за известување. 

Вториот чекор е ангажирање на луѓе кои ќе бидат назначени за работа на проектот.  

 Управување со стеикхолдерите 

Стеикхолдерите се сите луѓе кои имаат интерес во проектот и тие се 
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најкритични елементи за успехот на проектот. 141  Тие ги вклучуваат спонзорите, 

корисниците, локалната власт, партнерските организации и секој кој е погоден од 

самиот проектот. Секој проект има поинаква листа на учесници, опсег што може да 

вклучува и локални медиуми, локални организации и институции.  

 

 Управување со информации 

  Управувањето со информации вклучува процеси потребни за да се обезбеди 

навремено и соодветно генерирање, собирање и доставување на информации, нивно 

складирање и крајно распоредување на проект информациите. 80% од времето на 

проект менаџери го поминуваат во комуникација преку извештаи, електронска пошта, 

телефон, состаноци и презентации. 142 

 

 Управување со ризикот 

Управувањето со ризик се занимава со идентификација, анализа, како и 

соочување со  ризикот кој му се заканува на проектот. Ризикот на проектот се 

дефинира како нешто што може да се случи и доколку би се случило, ќе има негативно 

влијание врз проектот. Постојат четири фази на планирање на управувањето со ризик, 

тие се: Идентификација на ризик, анализа на ризик, мерење и одговор на ризикот, 

следење и контрола на ризикот. Идентификацијата на ризикот опфаќа пронаоѓање на 

сите можни ризици кои можат да влијаат на проектот, тоа подразбира идентификување 

на потенцијалните ризици и документирање на нивните карактеристики. 143 

 

 Управување со набавките 

 Управување со набавките ги вклучува, процесите потребни за да се обезбедат 

потребните стоки и услуги за проектот од трети страни, за повеќето проекти областа од  

јавни набавки обично е управувана со поддршка или административна функција од 

страна на организациите. 144 Улогата на управувањето со набавките во проектот е да се 

обезбедат, сите барања за набавки како и сите технички спецификации, количини, 

                                                             
141 https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/pmj/2015-december-january.pdf 
 
 
143 PMP:Project Management Professional study guide 2nd edition – Kim Heldman, PMP, 2002 United States of 
Amerika 
144 Project Procurement Management Contracting, Subcontracting, Teaming QuentinW. Fleming, Editorial and 
Sales Offices: FMC Press 14001 Howland Way, Tustin, California 92780, Copyright 2003 by Quentin W. 
Fleming. 
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датумот кога ќе биде потребно и сето ова е креирано во планот за набавки на 

проектот.Управување со набавките се состои од четири чекори: Развој на план на 

ресурси, спроведување на планот, преглед и ажурирање на планот. 145  

 

4.3 Методи за евалуација на проекти и проектни резултати 

Евалуацијата вклучува систематско собирање на информации за активностите, 

карактеристиките и резултатите од некоја дејност или акција, со цел да се утврди 

нивната вредност. 146 Тоа е најголемиот дел од евалуацијата и може да обезбеди 

богатство на корисни информации за резултатите од проектот или акцијата, како и за 

динамиката за тие кои се одговорни за работата. Преку идентификација на најважните 

моменти и неуспесите на проектот, евалуацијата извлекува заклучоци кои можат да 

бидат од голема важност во носењето на идните одлуки. Како и да помогне да се 

дефинираат идните проекти и политики. 

Покрај  активностите, евалуацијата се превзема и за голем број на акции во проектниот 

менаџмент и тоа: 147 

 Да се обезбедат информации, како на пример за преглед на стратегијата на 

менаџментот на проектот; 

 Да бидат одговорни оние што го финансираат проектот; 

 Давање инструкции на групата, за како по ефикасно и поефективно стигнат 

до крајната цел на проектот; 

 Да се насочи размислувањето за тоа како ќе се развива проектот како група 

или организација, и дали треба да се подобри начинот на кој се вршат 

работите; 

 Преглед и прилагодување на методите за управување и техниките кои се 

користат во областа; 

                                                             
145 Project Procurement Management Contracting, Subcontracting, Teaming QuentinW. Fleming, Editorial and 
Sales Offices: FMC Press 14001 Howland Way, Tustin, California 92780, Copyright 2003 by Quentin W. 
Fleming. 
146 https://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/47069197.pdf 
147 Project Procurement Management Contracting, Subcontracting, Teaming QuentinW. Fleming, Editorial and 

Sales Offices: FMC Press 14001 Howland Way, Tustin, California 92780, Copyright 2003 by Quentin W. 

Fleming 
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 Да се развијат вештини на луѓето кои се вклучени во проектот, како и  

овозможуваќи им влијание врз активностите и врз самиот проект како и да 

се учи од нивните знаења и искуства; 

 Да се обезбедат информации за планирање на идните проекти; 

 Да се одреди вредноста на проектот; 

 Да се оправда и промовира акција за управување на пошироката заедница; 

 Да се создаде историски рекорден успех во управување со проектот; 

 Да се испитаат методите и техниките за управување, и како и нивната 

ефикасност каде што би биле применети; 

 Да се види дали работата дава придонес за целите на управување во 

областа; 

 Да се утврди дали се исполнети целите на проектот. 

Од особена важност е проект менаџерот да биде свесен за причините за преземање на 

евалуација пред истата да започне, како и  тоа да се дефинира како процесот на 

евалуација треба да биде дизајниран и какви резултати да се очекуваат од евалуацијата. 

 Тајминг 

 Евалуацијата може да се случи во секое време од проектот. Сепак, соодветен 

тајминг ќе се регулира со природата на проектот и причината за вршење на евалуација. 

Евалуацијата ќе биде високо ефективна кога таа е вметната како важен дел од 

целокупниот проектот и треба да се применува додека проектот се дизајнира. 

 Превземање на евалуација 

Соодветениот пристап за превземање на евалуација треба да биде развиен во 

консултации со стеикхолдерите, како што се локалната самоуправа, менаџментот на 

организацијата, државната власт или телото за финансирање. Важно е да се обезбедат 

сите релевантни страни кои имаат разбирање на процесот за евалуација, како и за 

предвидените резултати.  

4.4 Софтверски алатки за менаџмент на проекти 

Софтверските алатки за менаџмент на проектот се создаваат и имаат за цел  да 

помогнат и ослеснат во планирање, организирање, управување со ограничените 

ресурси, проценување на самите ресурси и нивна алокација во изработка и менаџирање 



87 
 

на проектите. Во зависност од нивото на софистицираност на софтверските алатка, тие 

можат да помогнат и да ги олеснат процесите во управувањето со проценката, 

планирање, распоредот на активностите, контрола на трошоците и управување со 

буџетот, распределба на ресурсите, соработката, комуникациите, донесување на 

одлуки, управување со квалитетот и документацијата или можат да се појават како 

систем кој ги ги олеснува административните процеси. 148  Денес во време на брз 

технолошки развој каде информатичката технологија го зема примарното место во 

светот со енормна брзина  на развој. Компјутерите и користењето на интернетот се 

основна алатка речиси во секоја секвенца од секојдневното живеење, како и основна 

алатка во секојдневните бизнис активности во секојдневното работење на 

организациите. Денес користењето на компјутерите, интернетот, а со нив и 

софтверските алатки за менаџирање со проектите завземаат огромен замав во 

управувањето на проектите во сите нивни активности. Во огромна мера помагаат во 

работата и предизвиците во кој поминува проектот во сите сфери од животниот 

циклус, како и во сите функционални области и групи на процеси како и за решавање 

на проблемите со кои се соочува самиот проект. Исто така и во носењето на одлуките 

од страна на проект менаџерот во управување со проектот. Во овај магистерски труд 

беа истражувани моментално најкористените софтверски алатки во менаџирањето со 

проектите. Истите се преставени во овој дел од овај магистерски труд со цел да се 

објасни и даде знаење за значењето и користа од софтверските алатки во изработката и 

меанџирањето со проектите. Како што е нагласено во истражувањето во овој дел од 

овај магистерски труд дека моментално постојат широк спректар на софтверски алатки 

кој се користат и се достапни на проект менаџерите во управувањето со проектите, но 

во ова истражување акцентот е ставен  на неколку моментлано најкористени 

софтверски алатки во светот. За  истите тие ќе биде прикажана јасна слика за нивните 

полезности и олеснувања кои им ги овозможуваат на проект менаџерите во изработка 

на проектите. Софтверските алатки кои се преставени во овај магистерски труд се 

лесно достапни преку интернет пребарувачите, а дел од нив можат и да се користат без 

трошоци за нивна употреба. Некои од софтверските алатки опишани подолу 

преставуваат извор на продуктивност, додека пак други можат да се користат за 

спрецифични потреби во менаџирањето на самите проекти. Првата софтверска алатка 

за менаџмент на проекти за која беше истражувано е: 
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 SkyDrive – Е слободна софтверска алатка која има улога на хостинг сервис  за 

прикачување на датотеки, сервис кој им овозможува на корисниците да 

испраќаа онлајн датотеки и истите да бидат складирани. 149 Простапот до оваа 

софтверска алатка е преку интернет и интернет пребарувач. Оваа софтверска 

алатка е производ од страна на Мајкрософт. SkyDrive може да се користи на 

светско ниво за управување со  проекти, каде што документираната соработка е 

неопходна. 

 Како се користи оваа алатка? - Членовите на проектниот тим ја 

користат оваа алатка за споделување на проектните дадотеки, како што 

се записниците од одржаните состаноците, плански документи како 

нацрт спецификации од опремата, планот на проектот или било кои 

други документи кои се достапни  од страна на членови на проектниот 

тим. Алатката е достапна само преку интернет и преку интернет 

пребарувач, со што членовите на тимот за да пристап до документите 

треба да имаат  интернет конекција од било кој компјутер. Исто така, 

SkyDrive е на располагање дури и на мобилните уреди со симнување 

бесплатна апликација на мобилниот уред. Како таква, корисниците 

мора да креираат кориснички узер(сметка) на Windows Live и да бидат 

поканети да учествуваат за соработка. Менаџерот на проектот може да 

вметне сет на негови правила во рамките на сајтот, како ограничување 

на функциите за да може само да се чита документот или да овозможи 

целосни привилегии врз самиот документ. Како што документите се 

прикачуваат најчесто од страна на проект менаџерот или одговорното 

лице кое го врши прикачувањето  може да се испрати порака во вид на 

покана до одреден тим за членови или до сите проектни тимови за да ги 

увидат промените и за истите да дадат свој коментар. Корисниците 

може да креирате датотеки директно на SkyDrive во формат од 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Onenote . На оние членови на тимот 

кои немаат Microsoft office 2010 пакет на алатки, оваа опција им 

овозможува користење стандардни формати. Како дел од поширокиот 

Windows Live  сајт (каде што е хостиран SkyDrive), корисниците можат 
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да користат бесплатно Е-пошта (Hotmail.com)  како и алатки за размена 

на инстант пораки  за комуникација во врска проектот. 

 Skype – Преставува софтверска алатка која им овозможува на корисниците да 

можат да  направат гласовни и видео повици преку интернет конекција, како и 

повици кон други корисници во рамките на службата. 150  

 Како се користи оваа алатка? - Оваа алатка може да се користи за 

правење на говорни повици за критична ажурирање на статусот на 

проектот. Со се повеќето ограничени буџети за значајни патувања, skype 

може да се користи за конференциски повици каде што учесниците во 

проектот се на различни страни во целиот регион, без да бидат 

предизвикани никакви проблеми во обавувањето на коенференцијата. 

Бесплатниот видео повик е исто така достапен и може да се користи за да 

учесниците во проектот извршат демонстрација на проектот на учесниците 

или обука, каде што тие не би биле во можност да учествуваат. 

Корисниците за да ја користат оваа софтверска алатка треба да имаат 

достапност од само еден компјутер со звучници и микрофон, интернет 

конекција со голема брзина, како и веб камера за видео повици. Skype, исто 

така има функција за инстант пораки која може да се користи за проект 

комуникација. 

 Apache OpenOffice - Е софтверски пакет за обработка на текст, табеларни 

пресметки, презентации, графика, бази на податоци, и многу повеќе. Овај 

софтверски пакет работи на сите компјутери, податоците се запишуваат на 

меѓународен стандарден формат, и може да читаат и да пишуваат датотеки и од 

софтверски пакети. Apache OpenOffice може да се симне и користи бесплатно.151 

 Како се користи оваа алатка? Ако на  корисниците им требаат  

едноставни алатки за следење на проектот и доколку немаат пристап до 

други документи, табеларни пресметки, презентации и бази на 

податоци, Apache OpenOffice може да биде решение за:  

 Софтверската алатка за табеларни пресметки  би можела да 

се користи за идентификување, распоред, и следење на задачи 

кои треба да бидат завршени или во развивање на буџетот за 

проектот, како и да се следат трошоците. Корисниците исто така 

                                                             
150 https://about.skype.com/ 
151 http://www.openoffice.org/about/ 



90 
 

можат да ја користат за прибирање на оперативни и 

функционални барања. 

 Софтверската алатка за обработка на текст може да се 

користи за да се создаде проектна документација, како што е 

бизнис план. 

 Софтверската алатка за презентацијата може да се користи 

за да ги информира стеикхолдерите за статусот на проектот. 

 Во менаџирањето со проекти  не секогаш е потребно користење на специфични 

софтверски алатки за следење на задачи, ресурси, како и  изградба на работни 

структури. За помалку сложени проекти, софтверска табеларна алатка или софтверска 

алатка за креирање и уредување на документи може да биде вистинскиот инструмент 

за работа. Секој проект има задачи кои мора да бидат исполнети за да биде успешно 

завршен. Едноставните проекти може да имаат неколку задачи, додека комплексните 

проекти може да имаат стотици, па дури и илјадници. Некои задачи ќе бидат зависни 

од завршувањето на другите. Секоја задача може да се додели на некој кој е одговорен 

за нејзино завршување, во случај на едноставен проект сите задачи можат да бидат 

доделени на еден човек. Без разлика, дали ќе се безбеди временска рамка на проектот, 

софтверската алатка за следење на проектот е од огромна корист.  

 GanttProject 14– Е Софтверска алатка за управување со проекти од отворен 

тип, со карактеристики кои им овозможуваат на корисниците да: 152 

 Креираат  GanttProject дијаграм; 

 Креирање WBS; 

 Нацрт зависности; 

 Дефинирање на насоки; 

 Доделување на ресурси за работа; 

 Генерирање на програма за евалуација и технички преглед; 

 Критичен пад на прокетот; 

 Внесување на дадотеки и нивна обработка во готови Microsoft Excel 

дадотеки или во формат на некои други софтверски апликации. 

 

 OpenProj16 - Е исто така, софтверска алатка за управување со проекти. Како 

                                                             
152 http://www.ganttproject.biz/ 
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GanttProject и таа има многу можности за работа, следење на ресурси, за 

известување, и производство на Gantt графикони. 153  Тоа е малку побогата 

алатка со функции софтверска и има уште неколку алатки за известување. Еден 

голем проблем е тоа што Gantt не може да биде претворена во PDF датотека, 

додека пак корисниците на OpenProj16 можат да го отпечатат извештајот и 

насочат на софтвер за печатење на датотека во PDF формат ако тие имаат 

целосна верзија на Adobe. Иако не постои видео упатство за овој производ, 

корисничките форуми и поддршката со упатства се покомплетни од оние на 

GanttProject. 

 

 Microsoft Project -  E софтвер за управување со проекти, развиен и застапуван 

од Microsoft. Тој е дизајниран да му помогне на менаџерот на проектот и на 

проектниот тим  во развивање на план, доделување ресурси за задачи, следење 

на напредокот на проектот, управување со буџетот и анализа на обемот на 

работа. 154  Софтверот е креиран да им помага на проект менаџерите и на 

членовите на тимот во креирање на буџети засновани на работни задачи и 

ресурси. Овозможува ресурсите да се доделуваат на задачите и врши проценка 

на задачите. Програмата ја пресметува цената што е еднаква на работното време 

по стапка, а потоа и до било кои збирни задачи и конечно до нивото на 

проектот. Ресурсите (луѓе, опрема и материјали) може да се делат помеѓу 

проекти со користење на заедничка група на ресурси. Секој тип на ресурси 

може да има свој календар, со кој се дефинираат на кои денови кој ресурс треба 

да биде активиран т.е употребен и во колкав обем. Исто така овозможува и 

пресметка на трошоците на ресурсите кои се користат и ја прикажува вкупната 

преостаната состојба од тој ресурс. Секој ресурс може да биде доделен на 

повеќе задачи во повеќе планови и на секоја задача може да се доделат повеќе 

ресурси. Апликацијата овозможува и ги распоредува задачите за работа врз 

основа на расположливоста на ресурсите како што е дефинирано во календарите 

на ресурсите. Сите ресурси може да се дефинираат во етикета без 

ограничување.  

 

                                                             
153 https://sourceforge.net/forum/forum.php?forum_id=773269 
154 https://www.microsoft.com/en-us/errorpages/smarterror.aspx 
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5.Улогата и значењето на проектниот менаџмент за успешно 
функционирање на бизнисите – анкетно истражување 
 
 Силното влијание на глобалната конкуренција, брзиот технички и технолошки 

развој како и секојдневното соочување со практика на нови методи и пристапи ги 

принуди деловните субјекти да бараат нови начини за креирање на што е можно 

поконкурентска стратегија. Проект менаџментот е релативно нова дисциплина која се 

стреми кон постигнување на специфични цели и исполнување на специфични 

критериуми за успех во определеното време, во рамките на една организација. 

Проектот самиот посебе преставува привремен напор насочен, да создаде уникатен 

производ, услуга или резултат со однапред дефиниран свој почеток и крај. Проектот е 

со ограничено време и најчесто со ограничен буџет за финансирање или испорака и 

истиот се презема за реализација на уникатни цели и задачи, најчесто за да се добијаат 

корисни промени или некоја поголема вредност. Проект менаџментот исто така им 

помага на организациите во полето со справување со секојдевните предизвици, 

окржувањето, конкуренцијата, брзиот технички и технолошки развој и притосокот што 

го создава пазарот и конкуренцијата и да се биде секогаш поконкурентен на пазарот. 

Една од целите на ова истражување е да се истражи значењето на проект менаџментот 

во функционирање на организациите во Р.Македонија. 

Во рамките на овој магистерски труд беше спроведено анкетно истражување и истото 

се состоеше со изработка на анкетен прашалник и одговор на истиот од страна 

раководни лица, директори и менаџери на јавни претпријатија и приватни бизнис 

субјекти т.е организации, истражувањето беше спроведено и опфати организации од 

Пелагонискиот и Скопскиот регион во Република Македонија. Со цел преку анкетниот 

прашалник и добиените податоци од самото истражување да се дојде до една реална 

слика за значењето на проектниот менаџмент и неговата примена од страна на јавните 

прептпријатија и приватните бизнис организации во Р.Македонија. Организациите беа 

од различни бизнис сектори и тоа: Преработувачка идрустрија 9 (девет) бизнис 

организации, административни и помошни услужни дејности 6 (шест), информации и 

комуникации 1 (една), компјутерски/софтверски услуги 4 (четири), транспорт и 

складирање 1 (една), дејности на социјална и здравствена заштита 3 (три), снабдување 

со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на 

околината 3 (три). Вкупно 27 бизнис организации од јавниот и приватниот сектор. 
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Анкетниот прашалник се состои од 12 затворени прашања со понудени одговори. Дел 

од одговорите беа добиени со теренско истражување а дел по електронски пат. 

 

5.1 Истражувачки прашања и хипотези на истражувањето 

 

Главна хипотеза 

 Примената на проектниот менаџмент игра голема улога во реализирањето 

на бизнис активностите во деловните субјекти. 

Поединечни хипотези: 

 Приватниот сектор нема доволно добро развиен систем за управување со 

проекти;  

 Јавниот сектор нема добра организациона мрежа и примена на проектниот 

менаџмент  бидејќи е релативно нов метод и нова дисциплина на работа; 

 Тимското работење води до подобри перформанси и резултати од секојдневното 

работење; 

 Најголемиот дел на проектите се краткорочни до 2 години; 

 Мал дел од организациите користат современи ИТ алатки во изработка на 

проектите; 

 Сертифицирани проект менаџери има само воорганизациите во приватниот 

сектор;  

 За деловните субјекти најважен критериум при изработакта на проектите е  

завршувањето на сите активности во рамките на предвидениот буџет и време; 

   Најчести извори на финансирање на проектите се добиваат од сопствени 

средства и средства во вид на позајмици; 

  Организациите од приватен сектор посветуваат повеќе грижа за обуки и 

надградување на свотите вработени за менаџмент на проекти за разлика од 

организациите од јавен сектор; 

 

6.2 Анализа на резултатите од истражувањето 

 Првото прашање: Од каков вид е вашата организација? Ова прашање беше 

прво и имаше за цел да даде јасна слика за видот и бројот на организации опфатени во 

истражувањето. Колку организации  се опфатени од приватен а колку од јавен сектор. 
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Параметрите од ова прашање се следни, од вкупно 10 (десет) организации се од јавен, а 

17 (седумнаесет) од приватен сектор. Добиените резултати се претставени  преку 

табеларен приказ (табела бр.1)  и за истото прашање следи графички приказ (графикон 

бр.1.1) и истата  постапката се пофторува за сите прашања од анкетниот прашалник.    

Табела број 1. Вид на организација 

Од каков вид е вашата организација? Јавен сектор Приватен сектор        ВКУПНО 

Јавен сектор 10   10 

Приватен сектор   17 17 

ВКУПНО 10 17 27 

 

 
Графикон бр.1.1 Тип на организација 

 

Од резултатите на ова прашање може да се виде дека скоро две третини од примерокот 

на компаниии кон кои беше насочено ова истражување  се од приватен сектор, а додека 

една третина е од јавен сектор 

 Второто прашање: Која е примарна бизнис активност на организацијата? 

Организациите што беа офатени со истражувањето се со различна примарна бизнис 

активност и припаѓаат на различен сектор. Со табела 1 и графикон 1.2 е прикажана 

структурата на деловните субјекти според дејноста што ја обавуваат.  

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Јавен сектор

Приватен сектор

Графикон бр.1 Вид на организации

Приватен сектор Јавен сектор
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Табела број 2. Примарна бизнис активност на организацијата 

Која е примарна бизнис 
активност на организацијата? Јавен Приватен Вкупно 
 
Преработувачка идустрија   9 9 
Административни и помошни    
услужни дејноси 3 3 6 
Информации и комуникации   1 1 
Компјутерски/софтверски услуги 1 3 4 
Транспорт и складирање   1 1 
Дејности на социјална и здравствена 
заштита 

 
3 

   
3 

Снабдување со вода; отстранување на 
отпадни води, управување со отпад и 
дејности за санација на околината, 

3   3 

                                     ВКУПНО 10 17 27 
 

 

Графикон бр.1.2 Тип на организација (вкупно) 

Организациите беа од различни бизнис сектори и тоа: Преработувачка идрустрија 9 

(девет) бизнис организации, административни и помошни услужни дејности 6 (шест), 

информации и комуникации 1 (една), компјутерски/софтверски услуги 4 (четири), 

транспорт и складирање 1 (една), дејности на социјална и здравствена заштита 3 (три), 

снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за 

санација на околината 3 (три). Вкупно 27 бизнис организации од јавниот и приватниот 

сектор. 

  

Треторо прашање од прашалникот беше насочено да, испитаниците се изјаснат што 

подразбираат под поимот проект. Ова прашање имаше за цел да истражи дали 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Преработувачка идустрија

Административни и помошни    услужни дејноси

Информации и комуникации

Компјутерски/софтверски услуги

Транспорт и складирање

Дејности на социјална и здравствена заштита

Снабдување со вода; отстранување на отпадни …

Графикон бр.2 Примарна биснис активност на 
организациите

Приватен Јавен
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компаниите како од јавен така и од приватен имаат општи познавања за поимот проект. 

Од добиените одговори можи да се заклучи дека сите испитаници се произнесоја со 

одговор кој соодејствува со базичните дефиниции за поимот проект. Со добиените 

одговори може да се утврди дека раководните лица од  организациите како од јавен 

така и од приватен сектор се добро запознаени со поимот проект и суштината на 

проектниот менаџмент. 

Четвртото прашање: 4.Дали во последните 5 години сте реализирале барем 1 

проект? Четвртото прашање има за цел да истражи дали деловните субјекти во 

последните 5 години реализирале проект. Одговорите укажуваат на фактот дека без 

разлика дали станува збор за организација од јавен карактер или во приватна 

сопственост, речиси сите реализирале неканов тип на прокет. Имено од 27 анкетирани 

организации 26 одговориле потврдно на ова прашање (сите 10 анкетирани од јавниот и 

26 од приватниот сектор). Ваквите одговори укажуваат дека проектниот менаџмент 

како концепт е својствен како за организациите од приватниот така и од јавниот 

сектор.   

Петтото прашање: 5.Доколку одговорот на претходното прашање е ДА, колку 

проекти вообичаено се реализираат во исто време во вашата организација? Ова 

прашање имаше за цел да истражи за бројот на проекти кој компаниите го изработиле 

во последните 5 години. Компаниите како од јавен така и од приватен сектор на ова 

прашање одговориле според следниот редослед: Под а) 2 или помалку од 2  

заокружиле 8(осум) испитаници или 31% додека под  б) повеќе од 2 заокружиле 18 

испитаници или 69%, еден помалку од вкупните 27(дваесетиседум) испитаници поради 

тоа што на предходнното четвртто прашање еден испитаник даде негативен одговор. 

Според добиените резултати  може да се заклучи дека компаниите од приватен и јавен 

сектор изработуваат проекти но со послаб интензитет. Организациите од приватен 

сектор како двигател на целокупната економија треба да се насочат повеќе кон 

изработка на проекти. Тоа би се реализирало преку обуки, работилници кои би биле 

организирани од универзитетите, локалната самоуправа и државата и тие обуки би 

помогнале во едукација на менаџерите. Преку кои менаџерите би ја сфатат полезноста 

и користа која би ја имале доколку своите организации ги насочат кон што е можно 

поголема изработка на проекти. Параметрите од ова прашање  подолу се преставени 

табеларно и графички. 
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  Табела бр.3 Реализација на проект во последните 5 години 

5.Доколку одговорот на претходното прашање е ДА, 
колку проекти вообичаено се реализираат во исто време 
во вашата организација? 

Јавен 
сектор 

Приватен 
сектор 

ВКУПНО 

2 или помалку од 2 1 7 8 

повеќе од 2  9 9 18 

ВКУПНО 10 16 26 

 

 

  Граф. бр.1.3 Колку проекти вообичаено се реализираат во исто време во  организациите 

 

Шесто прашање: Колкувообичаено е времетраењето на проектите на кои 

работите? Имаше за цел да истражи дали деловните субјекти во основа реализираат 

краткорочни, среднорочни или долгорочни проекти. Резултатите покажуваат дека 

11,54% или три деловни субјекти од анкетираните генерално реализираат проектни во 

времетраење пократко од три месеци, 57,69% или 15 деловни субјекти реализираат 

проекти со времетраење од три месеци до една година, а 8 деловни субјекти односно 

30,77% од анкетираните генерално реализираат проекти со времетраење подолго од 

една година. Со табела 4 и Графикон 1.4 е прикажан распоредот на одговорите 

подолени според типот на деловниот субјект и рочноста на реализирање на 

проектите. 

     Табела бр.4 Вообичаено времетраење на проектите 

Колку вообичаено е времетраењето 
на проектите на коиработите? 

Јавенсектор Приватен сектор ВКУПНО 

помалку од 3 месеци   3 3 
од 3 до 6 месеци 2 5 7 
од 6 месеци до 1 година 3 5 8 
од 1 до 2 години 4 2 6 
повеќе од 2 години 1 1 2 

ВКУПНО 10 16 26 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 или помалку од 2

повеќе од 2 

Графикон 3. Колку проекти вообичаено се 
реализираат во исто време во анкетираните  

организациите

Приватен сектор Јавен сектор
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    Графикон бр.1.4 Вообичаено времетраење на проектите  

Од добиените резултати може да се утврди дека организациите се повеќе насочени 

кон краткорочни и среднорочни проекти, a помалку се реализираат проекти со 

времетраење подолго од две години. Тоа може да се должи на краткорочните 

стратегиски цели на организациите или на типот на дејноста во којашто тие 

функионираат. Интересен е податокот дека во основа субјектите од приватниот 

сектор реализираа пократкорочни проекти во однос на субјектите од јавниот сектор. 

Седмотто прашање:7. Дали за менаџирање на проектите користите одредени ИТ 

алатки (MS Project или сл.)? Прашањето имаше за цел да истражи дали 

организациите во своето работење со проекти користат ИТ алатки. Резултатите 

покажуваат дека  3(три) организации од јавен сектор и 10(десет) од приватен сектор 

или вкупно 13(тринааесет) односно 50% од вкупниот примерок користат ИТ алатки. 

Додека                       7(седум) испитаници од јавен сектор и 6(шест) од приватен 

сектор, вкупно13(тринааесет) организации или 50% од вкупниот примерок од 

27(дваесетиседум) испитаници. 

  Табела бр.5 Користење на одредени ИТ алатки (MS Project или сл.) 

7. Дали за менаџирање на проектите 
користите одредени ИТ алатки (MS 
Project или сл.)? 

Јавен сектор Приватен сектор ВКУПНО 

да 3 10 13 

не 7 6 13 

ВКУПНО 10 16 26 

 

0 1 2 3 4 5 6

помалку од 3 месеци 

од 3 до 6 месеци

од 6 месеци до 1 година

од 1 до 2 години

повеќе од 2 години

Графикон 3. Вообичаено времетраење на проектите на 
анкетираните субјекти

Приватен сектор Јавен сектор
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  Графикон бр.1.4 Користење на одредени ИТ алатки (MS Prject или сл.)  

Од добиените резултати може да се дојде до заклучок дека добар дел од организациите 

во своето управување со проекти воведиле и користат ИТ алатки во изработката на 

проекти, сепак висок процент од 50% како од јавен така и од приватен сектор  имаат 

недостиг од ваквиот пристап при изработка на проектите. Потребно е организациите да 

ангажираат персонал кој би работел на проектите а кој во своите работни вештини има 

доста искуство со ИТ алатки за изработување на проекти како MS Project или сл. 

Интересен е фактот дека организациите од приватен сектор покажуваат поголем интерес во 

вклучувањето на ИТ алатки во изработката на проекти за разлика од организациите од јавен 

сектор. Овие параметри подетално се прикажани на табелата и графиконите кои следат 

подолу. 

Осмотто прашање: 8. Дали во вашата организација има вработено сертифицирани 

проект менаџери? Прашањето имаше за цел да истражи дали организациите имаат 

вработени сертифицирани проект менаџери и доколку имаат требаше да го наведат 

нивниот број на ангажирани лица. Резултатите од ова прашање покажуваат дека со да 

одговорила 1 (една) од 10 (десет) организации од јавен сектор која има вработено 

двајца сертифицирани проект менаџери и е компанија која се занимава со 

компјутерски и софтверски услуги од областа на здравството. Додека со да одговориле 

само 5 (пет) организации од 16 (шеснаесет) од приватен сектор кои имаат вработено 

сертифицирани проект менаџери меѓу кои 3 (три) компании кои се занимаваат со 

компјутерски и софтверски услуги и две од преработувачката индустрија. Понатаму 2 

(две) организации ангажирале по еден сертифициран проект менаџер, една 

организација 2 (двајца), овие организациите се занимаваат со компјутерски и 

софтверски услуги. Компанија од преработувачката индустрија има ангажирано 

3(тројца) сертифицирани проект менаџери додека пак, компанија од кондиторската 

индустрија дури 5(пет) сертифицирани проект менаџери. Вкупно 6 (шест) организации 

како од приватен и од јавен сектор  односно со 10% од вкупниот примерок. Додека под 

б)не заокружиле 9 (девет) испитаници од јавен сектор и 11(единаесет) од приватен 

сектор или вкупно 20(двааесет) односно 77% од вкупниот примерок од 26 
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(дваесетишест) испитаници. Овие параметри подетално се прикажани на табелата и 

графиконите кои следат подолу 

Табела бр.6 Вработени сертифицирани проект менаџери 

8. Дали во вашата организација има 
вработено сертифицирани проект 
менаџери? 

Јавен сектор Приватен сектор ВКУПНО 

да 1 5 6 

не 9 11 20 

ВКУПНО 10 16 26 

 

 

 

  Графикон бр.1.4 Вработени сертифицирани проект менаџери    
      Со одговорите од ова прашање утврдено е дека повеќе од две третини од 

испитаните организации немаат ангажирани сертифицирани проект меаџери во своето 

работење. За работата со проекти ангажираат лица кои носат раководни функции во 

оргазациите и кој имаат некое познавање од областа за која се изработува проектот. 

Иако на пазарот на труд во Р.Македонија има голем недостиг од сертифицирани и 

докажани проект менаџери во чија кариера стојат низа успешни проекти. 

Организациите треба да се насочат кон потрага и ангажирање на сертифицирани 

проект менаџери како и во стипендирање и обучување на лица од своите вработени кои 

би се насочиле и обучиле исклучиво на оваа област. Интересен е фактот што 

компаниите кои се занимаваат со изработка на софтвер задолжителено во своето 

работење ангажираат сертифицирани проект менаџери. 

Деветто прашање: 9. Дали сметате дека тимската работа води кон подобри или 

полоши перформанси во работењето? Прашањето имаше за цел да истражи дали 

тимската работа води кон подобри или полоши перформанси во работењето на самите 
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организации. Резултатите од ова прашање покажаа дека сите испитаници како од јавен 

така и од приватен сектор се изнесоа со позитивен одговор на ова прашање. Од 

добиените резултати на ова прашање може да се заклучи дека менаџерите на 

организациите се изјаснија едногласно дека тимаската работа води кон подобри 

перформанси во секојдненото работење.  

Десеттото прашање: 10. Во текот на реализиацијата на проект, кои критериуми 

мислите дека се најважни? Имаше за цел да истражи  кои критериуми се најважни 

при изработка на еден проект. На ова прашање испитаниците заокружуваа по еден или 

два од дадените одговори. Вкупните параметри добиени од испитаниците на ова 

прашање можат да се видат од подолу прикажаните график и табела од кои вкупните 

резултатиги искажуваат следните вредности под а) Завршување на проектот на време  

од јавен сектор немаше заокружено ниту еден испитаник додека од приватен сектор 

вкупно 4 (четири) или 15% од вкупните испитаници. Под б) Завршување на 

активностите на проектот во рамките на предвидениот буџет од јавен сектор 

заокружиле 4 (четири ) додека од приватен сектор 3 (три) или вкупно 7 (седум) или 

26% од вкупните испитаници. Под                в) Завршување на сите планирани 

активности на проектот од анкетираните  заокружиле 6 (шест) од јавен сектор и 10 

(десет) од приватен сектор, вкупно 16 (шеснаесет) или 59% од вкупните испитаници.  

Табела бр.7 Најважни критериуми во текот на реализација на проект. 

10. Во текот на реализиацијата на проект, 
кои критериуми мислите дека се најважни? 

Јавен сектор Приватен сектор ВКУПНО 

завршување на проектот на време 0 4 4 

завршување на активностите на проектот 
во рамките на предвидениот буџет 

4 3 7 

завршување на сите планирани 
активности на проектот 6 10 16 

ВКУПНО 10 17 27 
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)  
Графикон бр.1.5 Најважни критериуми во реализација на проект 
Од добиените резултати може да се утврди дека на поголем дел од компаниите 

најважно им е да проектот да бидат завршени сите активности од проектот без разлика 

на пробивањето на време и буџет. На помал дел им е најважно да биде завршен 

проектот во рамките на предвидениот буџет, а најмалку им е важно да биде завршен 

проектот на време што дава голема доза на алармантост и дава слика на 

непрофеоналност во изработката на проекти. Поради фактот што со пробивањето на 

предвидениот тајминг за испорачување на крајните резултати доаѓа до губење на 

довербата кај стеикхолдерите, спонзорот на проектот, крајните потрошувачи исто така 

и би можело да дојде до дополнителни трошоци преку плаќање на некои пенали 

доколку тоа би било регулирано во договорот за изработка на проектот. Потребно е 

компанииите да се насочат кон поголема професионалност во изработка на проекти, 

детално планирање на буџетот и поставување на прецизирани рокови на сите работни 

обврски кои би се извршувале со изработката на проектот. Така да би се знаело 

детално која работна задача кога би почнала и кога би завршила и би одвоило огромно 

внимание да ниеден рок не биде пробиен. Доколку би дошло пробивање на некој рок, 

времето би било компензирано со побрза изработка на некој од следните задачи кои би 

се завршиле побрзо од предвиденото време.        

Единаесеттото прашање: 11.Кои се најчестите извори на финансиски средства во 

вашата организација за проектите што ги реализирате? Имаше зацел да истражи  

кои најчестите извори на финансиски средства во организациите при изработка на 

проекти. Вкупните параметри добиени од испитаниците на ова прашање можат да се 

видат од подолу прикажаните график и табела од кои вкупните резултати ги 

искажуваат следните вредности каде компаниите имаа можност да закружуваат повеќе 

од еден од дадените одгвори. Под а)Сопствени извори од јавен сектор заокружиле 
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10(десет) испитаници додека од приватен сектор заокружиле 13(тринаесет) или вкупно 

23(дваесет и три) или 54% од вкупните одговори. Под  б)Надворешни донатори, од 

јавен сектор заокружиле 4 (четири), а од приватен сектор 1(еден) или вкупно 5(петт) 

односно 9% од вкупните одговори, дека пак под в)Позајмици од јавен сектор 

заокружиле 6(шест), а од приватен сектор 10(десет) или вкупно 16(шеснаесет) или 37% 

од вкупните одговори. Од параметритре добиени од 11-тото прашање може да се 

заклучи дека компаниите своите проекти ги финансираат во најголем дел од сопствени 

средства, исто така голем дел земаат позајмици, а најмал дел до средства идат од 

надворешни извори што укажува дека треба организациите да се насочат кон потрага 

по инвеститори како во сопствената земја така и во странство. Постојат групации и 

форуми на инвеститори кои доколку им биде преставен добар и доходовен проект  би 

биле заинтересирани да финасираат во проектот. Резултатите укажуваат дека 

компаниите доколку немаат доволно средства не се охрабруваат да започнат проект и 

доколку имаат недостиг од средства треба да превземаат ризик преку позајмување на 

средства и отпочнување на реализација на проект доколку студијата за проектот 

покажува дека тој е доходовен и носи голема корист.  Овие параметри подетално се 

прикажани на табелата и графиконите кои следат подолу. 

Табела бр.08 Најчести извори на финансиски средства за реализација на проекти 

10. Во текот на реализиацијата на 
проект, кои критериуми мислите дека се 
најважни? 

Јавен сектор Приватен сектор ВКУПНО 

сопствени извори 10 13 23 

надворешни донатори 4 1 5 

 позајмици 6 10 16 

ВКУПНО 20 24 44 

 

 
 Графикон. бр.1.6 Најчести извори на финансиски средства  за реализација на проекти 
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Од параметритре добиени од 11-тото прашање може да се заклучи дека компаниите 

своите проекти ги финансираат во најголем дел од сопствени средства, исто така голем 

дел земаат позајмици, а најмал дел до средства идат од надворешни извори што 

укажува дека треба организациите да се насочат кон потрага по инвеститори како во 

сопствената земја така и во странство. Постојат групации и форуми на инвеститори кои 

доколку им биде преставен добар и доходовен проект  би биле заинтересирани да 

финасираат во проектот. Резултатите укажуваат дека компаниите доколку немаат 

доволно средства не се охрабруваат да започнат проект и доколку имаат недостиг од 

средства треба да превземаат ризик преку позајмување на средства и отпочнување на 

реализација на проект 

Дванаесетто прашање:12. Дали вашите вработени досега посетувале одредени 

обуки за менаџмент со проекти? Имаше за цел да истражи дали вработени во 

организациите кои беа опфатени со ова истражување досега посетувале одредени 

обуки за менаџмент со. На понудениот одговор под а) Да, посетувале, од 

анкетираните 10(десет) од јавен сектор заокружиле 3(три) испитаници, а од 

анкетираните 17(седумнаесет) испитаници од приватен сектор заокружиле 10(десет) 

или вкупно 13(тринаесет) испитаници или 48% од вкупните испитаници. Додека на 

одговорот под б)Не ниту еден вработен нема посетувано обука за проектен менаџмент 

од јавен сектор дале 7(седум) испитаници од јавен сектор исто толку и од приватен 

сектор или вкупно 14(четиринаесет) испитаници или 52% од вкупниот број 

испитаници. Овие параметри подетално се прикажани на табелата и графиконите кои 

следат подолу.  

Табела бр.09 Посетеност на обуки за менаџмент со проекти 

12. Дали вашите вработени досега 
посетувале одредени обуки за менаџмент 
со проекти? 

Јавен сектор Приватен сектор ВКУПНО 

да, посетувале 3 10 13 

не ниту еден вработен нема посетувано 
обука за проектен менаџмент 7 7 14 

ВКУПНО 10 17 27 
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  Графикон. бр.1.7  Посетеност на обуки за менаџмент со проекти  

 

Од добиените и анализирани резултати може да се заклучи дека компаниите потребно 

е да го насочат своето внимание кон обука и едуцирање на своите вработени за работа 

со проекти. Преку организирање на обуки, семинари работилници итн. 

 

 5.3 Генерализирање на резутатите и давање препораки 

 

 Според горе анализираните и генерализирани резултати од спроведеното 

истражување може да се заклучи дека Македонските организации од јавен и и 

приватен сектор се добро запознати со поимот проект и неговата важност во 

секојдневното работење, и придонесот кој го има во понатамошниот успех во 

работењето на самите организации. Може, исто така да се утврди дека компаниите 

редовно изработуваат проекти, освен една компанија која е со поголем број врабнотени 

каде што, раководството беше запознато со поимот проект и неговата важност и 

придобивки во текот на работењето но, не применувале изработка на проекти во текот 

на нивното работење. Во текот на разговорите со раководителите и директорите на 

државните претпријатија како и менаџерите на приватните организации се изјаснија 

дека во еден период се случува и бројката на изработка на проекти да биде од 10 до 15 

проекти во едно време која што бројка во смисла на големината и капацитетот на 

организациите е од доста висок и амбициозен карактер. Во најголем дел проектите кои 

ги изработуваат организациите во поглед на временскиот карактер се проекти со 

среднорочен карактер на траење односно во времеснка рамка од 3 месеци до 1 година, 

но исто така организациите изработуваат и краткорочни проекти кои се со 

времетраење во временска рамка до 3 месеци. Исто така, изработуваат и долгорочни 

0 2 4 6 8 10 12

да, посетувале

не ниту еден вработен нема посетувано обука за 
проектен менаџмент

Графикон 7. Посетување на обуки за менаџмент со 
проекти

Приватен сектор Јавен сектор
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проекти во времетраење од 1 години до 2 години и проекти кои се со подолго 

времетраење од 2 години, оддтука проектите за чија изработка и реализирање е 

потребно 1 до 2 години се застапени повеќе во организациите од јавен сектор, додека 

пак среднорочните во времетраење од 3 месеци до една година се повеќе застапени во 

организациите од приватен сектор. Понатаму во истражувањето според добиените 

резултати, организациите од приватен сектор се посуфистцирани во пристапот при 

изработка на користење на напредни софтверски алатки за разлика од организациите 

од јавен сектор. Компаниите од приватниот сектор вработуваат повеќе сертифицирани 

проект менаџери за разлика од јавните организации, но застапеноста со кадар од 

сертифицирани проект менаџери е сеуште мала, а пак во државните организации дури 

и да ја нема, освен во една организација која истакна дека има вработено 

сертифицирани 2(двајца) проект менаџери, и е нова организација од областа на 

здравството и се занимава со софтверско одржување и имплементација на проекти во 

јавниот здравствен систем во Р. Македонија. Напоредно на тоа, сите компании од 

јавниот и приватниот сектор во поглед на придобивките од тимската работа го делат 

истото мислење дека самата тимска работа води кон подобри резултати во работењето 

и секојдневното соочување и решавање на проблеми кој потекнуваат од секојдневното 

работење. Во контекст на реализација на проектот што беше малку изненадувачки во 

позитивна смисла, што дава позитивни сигнали дека проект менаџментот иако нова 

дисциплина на светски рамки веќе на  голема врата настапува  во Македоските 

компании како од јавен така и од приватен сектор. Од добиените резултати најголем 

дел од компаниите од јавниот и приватниот сектор сметаа дека, најважна работа во 

изработката на проектот е завршувањето на сите планирани активности, па потоа 

следат завршувањето на проектот во рамките на предвитедниот буџет и завршувањето 

на проектот во предвидената времеснка рамка. Финансиите како еден најголем и 

најбитен фактор потребен за изработка и реализација на проекти во организациите  

како од јавен, така и од приватен сектор најголем дел ги обезбедуваат од сопствени 

средства. Напоредно на горенаведеното како извор за финансирање користат и 

позајмици во форма на кредити, но и исто така во добар дел од организациите од јавен 

сектор финансиските средства за изработка и имплементација на проекти ги добиваат 

од надворешни донатори и фондови. Во поглед на обуките на вработените во сферата 

на проект менаџментот во поголем дел се застапени кај приватните организции и тие 

повеќе средства издвојуваат од своите буџети за надоградување и обука на својот 

кадар. Додека пак кај организациите од јавен сектор се застапени во мал број што 
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укажува дека организациите од јавен сектор помалку инвестираат во работната сила и 

напредокот на полето на  проект менаџментот во текот на нивното работење, иако во 

доста голем дел организацииод јавен сектор изработуваат проекти. 

 Според горенаведено, организациите од приватен сектор потребно е повеќе да се 

охрабруват и да ангажираат кадар кој е стручен и професионален во областа на проект 

менаџментот. Поради фактот што во поголем дел, но не во сите  приватни организации 

прокетите ги организираат и ги водат најчесто менаџертите во самата компанија или 

вработени на раководни позиции. Кои, не дека не се добри во менаџирање или 

раководење на компанија, сепак проект менаџментот е посебна дисциплина со посебна 

проблематика која исто така бара и посебни стручни предиспизиции на вработениот 

кој ќе се занимава стручно и исклучиво со изработка и реализација на самите проекти, 

проектните планови, составување на елаборати, тимови како и определување на буџети 

и временски рамки потребни за изработка на проекти во самото работење на 

организацијата. Ангажирањето на професионален кадар ќе им донесе поголема 

заштеда на средства, време и ќе им донесе поголема конкурентност на пазарот како и 

поголеми успеси на ниво на цела организација. Додека пак во организациите од јавен 

карактер се соочуваат со правна пречка да ангажираат сертифициран проект менаџер 

поради недостит во систематизациите од работно место сертифициран проект 

менаџер и за истото  потребно е да направат измени во систематизациите на 

организациите. Со што би се прошириле и ќе се определило работно место проект 

менаџер кој единсвените работни обврски би му биле да се заминава со својата 

професионална определба, а тоа е успешна подготовка на проект план, составување на 

тим и изработка на проектот. Поради фактот што проектите ги изработуваат и ги водат 

вработени во организацијата на други работни места, не стручни во самата 

проблематика. Организациите како од јавен така и од приватен сектор треба повеќе да 

се насочуваат кон изработка на долгорочни проекти,  водени од фактот дека големите 

вложувања носат и големи резултати, но сепак тоа да биде сразмерно со финасиската, 

кадровската моќ како и капацитетот на самата организација. Компаниите како од јавен 

така и од приватен сектор мораат да одвојуваат средства од свотите буџети за 

надградување и обучување на предвидениот кадар кој ќе се занимава со 

проблематиката за изработка на проектите. Поради фактот што оваа практика сеуште е 

доста ретко застапена во организациите од приватен сектор, дури и да ја нема во 

организациите од јавен карактер, а е доста важна во понатамошното успешно работење 
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на самата компанија без разлика дали е од државен или приватен сектор. 

Организациите  сакале или не мораат да ги применат горе наведените препораки 

доколку сакаат да бидат успешни и да бидат конкурентни на пазарот и да се носат рамо 

до рамо со светските трендови. Затоа што денеска светот е соочен со силни промените 

и иновации, а со тоа и примената на проектниот менаџмент со сите свои 

карактеристики, придобивки и потреби. Затоа што проект менаџментот како 

дисциплина, во своето секојдневно работење на организациите од јавен и приватен 

сектор им е  им е повеќе од потребен. 

 

6.Заклучни согледувања 
 

 Овај магистерски труд од различни аспекти ја илустрира потребата и значењето на 

подготовката и извршувањете на процесот на управување со проекти. Управувањето со 

проектите во денешно време се смета за многу висок приоритет, бидејќи сите 

компании или организации, без разлика дали се мали, големи, од државен или 

приватен сектор. Во исто време се вклучени во спроведувањето на новитети, иновации, 

промени итн. Или така наречено проекти! 

Развојот на проектниот менаџмент отсекогаш бил паралелен со развојот на општите 

трендови на светската економија. Во 1990-тите светот се соочи за глобализацијата; во 

2000-тите се соочи со брз економски развој и иновации, почетокот на предходната 

деценија во која светот се соочи со економска рецесија. Денес, речиси повеќе од кога 

било, сите организации се насочени кон побарување и изработка на проекти во кој се 

гледа единствениот пат за враќање на светската економија на нејзината претходен тек 

од пред економската рецесија. Ова, исто така ја нагласува важноста на континуирано 

учење и развој на способностите и значењето на проект менаџментот во организациите 

за да им овозможи на корпоративните тимови во брзо менување на светот. Да работат 

заеднички во дефинирањето на плановите и управувањето со сложени проекти со 

синхронизирање на тимски ориентирани задачи, распоред и распределба на ресурсите. 

Дополнително на предизвиците, проектните тимови се принудени да испорачаат 

задоволителни резултати за внатрешни или надворешни цели и да останат во 

ограничувањата на предвидениот буџетот, времето и ресурсите (квалитет и квантитет). 

Паралелно со овие резултати, менаџерите исто така бараат управувањето со проекти да 

обезбедат употреба на современи алатки за управување, како што се: Прилагодување 

на организацијата на проектот за да одговара на оперативниот стил на проектните 
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тимови и соодветните членови на тимот, информирање на бордот на директори за 

напредокот на проектот во реално време,  исполнување на крајните рокови на 

предвидените задачи и   осигурувањее дека членовите на проектниот тим знаат и го 

следат ризикот од проектот и да знаат да дадат точно и навремено документирање за 

ситуацијата и напредокот на  проектот . 

Како резултат на тоа, на највисоко хиерархиско ниво стои возбудливата и барана 

позиција на менаџер на проектот која бара посебен сет на вештини. Како да 

комуницираат, да ги контролираат и да ги мотивираат луѓето, туку и специфичното 

знаење за алатките и техниките потребни за успешен проект и позиција која сноси 

поголедем дел од одговорноста за успешноста или неуспешноста на еден проект. 

Во време во кое светот е соочен со огромна стапка на глобализација и го движат 

иновациите и новитетите кој настануваат со енормна брзина со тоа што е успехот на 

пазарот го прави што е можно потежок. Доаѓа потребата да организациите да се 

насочат кон што е можно поголемо прилагодување на пазарните и светските промени 

доколку организациите сакаат да настапат на светските пазари. 

Р.Македонија е држава со мал пазар на која егзистираат компании кој својот учинот 

односно прозивод сакаат да го насочат кон извоз односно кон странските пазари. За да 

ова го постигнат мораат да одат во тек со светските промени, а едниствениот пат кон 

успехот му е изработката на што е можно поголем број на проекти чии завршеток е со 

успех. На почетокот на овај магистерски труд е преставен проектот како поим и 

проектниот менаџмент како наука заедно со сите нивни составни компоненти и насоки 

во кои треба и се движи кои се потребни за еден проект стигни до неговата цел а тоа е 

затворање на самиот проект со успех. 

И како што е напоменато Р.Македонија е држава која се карактеризира со мал пазарен 

обем, а тоа ги притиска компаниите да се ориентираат кон странските пазари. Настапот 

на странски пазари бара да се игра според правилата кои тие ги диктираат, а тоа се: 

Брзина, глексибилнот, промени и огромен број на иновации кои се слчуваат и се 

појавуваат на пазарот со голема брзина. 

Едниствениот пат до успехот на Македонските компании им е да бидат во чекор со 

промените и иновациите кои ги движат и ги диктираат терковите на странските пазари. 

Едноствено тоа ќе го постигнат доколку го сфатат и го применат со голема доза на 

сериозност и заедно со сите пропратни и потребни компненти проект меаџментот. 
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Според спроведеното истражување може да се забележи дека проект менаџментот е 

дисциплина од понов карактер и истата и не е така детално со сите незини побарување 

и составни компоненти од страна на Македонските организации. Се констатира дека 

има огромна отсутност од професионален кадар од типот на сертифицирани проект 

менаџери, екипираност, одвојување на потребни средства од буџетите итн. 

Мотивот за изработка на овај магистерски труд се водеше од желбата изнаоѓаење 

соодветни решенија потенцирање на значењето на проект менаџментот за успешно 

водење на бизнис. Како и да допринесе во охрабрување на компаниите кон пристапот 

кон оваа дисциплина, да ја сфатат нужната потреба од нејзино имплементирање во 

своето работење за користа која би ја добивале во самото свое работење. Тоа се 

разбира да допринесе во производство на што е можно поквалитетен аутпут по што е 

можно пониска цена, а тоа би им допринесло до поголемо задоволување на потребите 

на потрошувачите или до олеснување на работата во сферата во која функционираат и 

работат како и до што е можно поголема конкурентност на пазарите на кои 

настапуваат и би ги максимизирале своите профити. Поради фактот дека 

имплементирањето на иновации и новитети во работењето  во најголем процент носи 

поголема веројатност за успех и поголем профит, а тоа се разбира е целта за која 

дејствуваат и се борат сами организации. 

На крајот може да се елаборира дека истражувањето кое беше спроведено и 

разговорите кои беа водени, како и препораките од самото истражување кои ги 

упативме до самите компании вродија со плод. Поголемиот број на компании сфатија 

дека изработката на што е можно повеќе проекти, ангажирањето на професионален 

кадар и обезбедување на максилно потребните ресурси за изработка на самите проекти 

како и обезбедувањето на капацитет за нивна изработка води до успех, раст и 

максимален профит. 
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7.Прилог 
 
 7.1 Анкетен прашалник 
 

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК 

За оценкана значењето на проектниот менаџмент за реализирање на активностите во 

деловните субјекти 

1. Од каков тип е Вашата организација? 

       а) јавен сектор 
       б) приватен сектор 
 
2.Која е примарна бизнис активност на организацијата? (одберете едно) 
 
а) инженеринг и конструкција 
б) бизнис услуги 
в) информатички технологии и телекомуникации 
г) компјутерски/софтверски услуги 
д) индустриски процес 
ѓ) друго (специфирајте)_______________________ 
 
 
3. Што подразбирате под поимот ПРОЕКТ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________ 
 
4 Дали во последните 5 години сте реализирале барем 1 проект? 
 
а) да 
б)не  
 
5.Доколку одговорот на претходното прашање е ДА, колку проекти вообичаено се 
реализираат во исто време во вашата организација? 
 
а) 2 или помалку од 2 
б) повеќе од 2  
 
6.Колку вообичаено е времетраењето на проектите на кои работите? 
 
а) помалку од 3 месеци  
б )од 3 до 6 месеци 
в) од 6 месеци до 1 година 
г) од 1 до 2 години 
      ѓ) повеќе од 2 години 
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7. Дали за менаџирање на проектите користите одредени ИТ алатки (MS Project 
или сл.)? 
 
а) да 
б) не 
 
8. Дали во вашата организација има вработено сертифицирани проект менаџери? 
 
а) да (наведете колку _____________) 
б) не 
 
9. Дали сметате дека тимската работа води кон подобри или полоши перформанси 

во работењето? 

    a) подобри 

    б) полоши 

 

10. Во текот на реализиацијата на проект, кои критериуми мислите дека се 

најважни? 

а) завршување на проектот на време  
б) завршување на активностите на проектот во рамките на предвидениот буџет 
в) завршување на сите планирани активности на проектот  
 

11. Кои се најчестите извори на финансиски средства во вашата организација за 

проектите што ги реализирате? 

а) сопствени извори 

б) надворешни донатори 

в) позајмици 

 

12. Дали вашите вработени досега посетувале одредени обуки за менаџмент со 

проекти? 

а) да, посетувале 

б) не ниту еден вработен нема посетувано обука за проектен менаџмент 

 

Ви благодарам на одвоеното време 
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