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1. ВОВЕД 
 

1.1 ЦЕЛ НА ПЛАНОТ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ 

 

По дефиниција, ризик е настан или услов кој ако се исполни, може да донесе 
позитивен или негативен ефект на целите на еден проект. Справувањето со 
ризици е процес на идентификација, проценка, одговор, набљудување и 
известување за ризиците во проектот. 

Планот за справување со ризици дефинира како ќе се идентификуваат ризиците 
во нашиот проект, кои активности за справување со нив ќе бидат превземени, и 
како ќе се надгледува овој процес за време на животниот тек на проектот. 
 
 

2. ПРОЦЕДУРА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ 
 

 2.1 ПРОЦЕС 
 

Со цел да се минимизира негативното влијание на ризиците, истите треба да се 
идентификуваат што е можно порано. Чекорите кои ги следевме за ризиците за 
нашиот проект се наведени во секциите подолу. 
 

2.2 ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА РИЗИЦИ 
 

За идентификација на потенцијалните ризици во нашиот проект, ние ја 
користевме техниката на SWOT анализа: 
 

 Strengths (Предности):  

o сите членови во тимот се програмери, што значи дека секој член 
може да развива код ако има потреба за тоа 

o во тимот има повеќе од еден потенцијален проектен менаџер со 
добри вештини 

o добро-развиена идеја за проектот 
 

 Weaknesses (Недостатоци): 

o членовите на тимот немаа претходна меѓусебна интеракција, така 
да во проектот влегоа без познавање за можностите и вештините 
на другите членови 

o иако се сите членови од технички факултет, доаѓаат од различни 
ИКТ сектори, па постои разлика во пристапите за решавање на 
проблеми 
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 Opportunities (Можности): 

o секогаш има побарувачка на пазарот за едноставни апликации за 
менаџирање на буџетот, особено кога станува збор за лични 
финансии 

o мобилните и веб апликациите генерално поуспешно се продаваат 
на пазарот од десктоп апликациите  
 

 Threats (Закани): 

o членовите во тимот работат и на други независни проекти, така што 
постои опасност да се задоцнува со роковите и навремената 
испорака на задачи  

o има можност клиентите да бараат непредвидени модификации во 
проектот, а притоа членовите во тимот да немаат време/вештини 
да ги остварат истите 

 
Од SWOT анализата идентификувавме неколку ризици од различен тип (за 

полесна навигација, истите ќе бидат означени како ризик A, B…E): 
 

 Scope & quality risks (ризици за квалитетот и опсегот на проектот): 

o Ризик A – можност проектот да не биде хомоген поради тоа што 
програмерите во тимот се од различни ИКТ сектори (веб, мобилни 
апликации, игри, машинска интелигенција...) 

o Ризик B – ризик членовите од тимот да не можат да се справат со 
непредвидените барања за промена во проектот 

o Ризик C – успешно завршување на проектот, но ризик од неуспех на 
пазарот  

 Time & resources risks (ризици за време и ресурси): 

o Ризик D – непочитување на роковите за испорака на задачите 
поради зафатеноста на членовите и на други проекти  

o Ризик E – можни конфликти помеѓу членовите во тимот поради 
ниски меѓусебни односи 

 
 

2.3 АНАЛИЗА НА РИЗИЦИ 

 

Откако ќе се идентификуваат ризиците, истите се анализираат за да се 
открие опсегот на нивното влијание. Со квалитативни и квантитативни метрики 
ќе утврдиме кои ризици се најприоритетните за разрешување, и кои ризици се 
со доволно слабо влијание за да се игнорираат.   

 

 

 



 

 
 

5 Банкрот менаџер 

      

2.3.1 Квалитативна анализа на ризици 

 

Квалитативната анализа на ризици ја спроведовме преку  дефинирање на 
веројатноста за случување на секој од ризиците (probability) и нивниото 
(позитивно/негативно) влијание (impact). 

 
Веројатност (Probability) 
 

 Висока – Повеќе од 70% веројатност дека ќе настане ризикот: 

o Ризик A, E 

 Средна – Веројатност помеѓу 30% и 70% дека ќе настане ризикот: 

o Ризик D 

 Ниска – Под 30% веројатност дека ќе настане ризикот: 

o Ризик B, C 
 
Влијание (Impact) 
 

 Високо – Ризик кој има потенцијално многу високо влијание и значајно делува 
врз цената на проектот, распоредот и работата на членовите на тимот: 

o Ризик E 

 Средно – Ризик кој може делумно да влијае врз 
проектот и неговите ресурси: 

o Ризик B, C, D 

 Ниско – Ризик со релативно слабо влијание врз 
проектот: 

o Ризик A 
 
Ризиците што се наоѓаат во црвената и жолтата зона на матрицата 
повлекуваат дефинирање на стратегии за одговор на ризици. 

 Жолта зона:  

o Ризик A. План за справување – постојано надгледување на проектот 
во сите развојни фази од страна на проектниот менаџер и 
менаџерот за ризици, со цел веднаш да се увидат било какви 
неконзистентности.  

o Ризик D. План за справување – доделување на приоритет на 
работните задачи со цел членовите од тимот да можат успешно да 
ги сработат и да продолжат со работа и на другите проекти. 

 Црвена зона: 

o Ризик E. План за справување – дефинирање на нова улога во тимот 
- “people relations” менаџер, чија задача ќе биде да ги разрешува 
конфликтите меѓу членовите во тимот. 
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 2.3.2 Квантитативна анализа на ризици 

 

За да можеме дополнително на секој од ризиците да додадеме и 
нумеричка вредност, вршиме споредба по влијание и веројатност на секој 
ризик со останатите и правиме рејтинг: 

 
Компаративен рејтинг на ризиците: 

A      

B A     

C A B    

D D D D   

E E E E E  

 A B C D E 

  
 Сума: A-2, B-1, C-0, D-3, E-4 
 Приоритет: E→D→A→B→C 
 

 2.4 ПЛАНИРАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РИЗИЦИ 

 

За секој од ризиците во црвената и жолтата зона се применува една од 
следните стратегии за разрешување: 

 Avoid – отстранување на причината позади ризикот 

 Mitigate – намалување на влијанието (импактот) на ризикот 

 Accept – не се превзема ништо  

 Transfer – префрлање на одговорноста за ризикот на друга страна  
 

За сите значајни ризици кои или ќе бидат прифатени, или за кои се 
бараат начини да се намали влијанието, потребна е детално испланирана низа 
на акции ако ризикот се оствари. 

 

 Avoid/Accept – Ризик A: различните ИКТ позадини на девелоперите не може да 
се променат, но проектниот менаџер може да ги надгледува и да се осигура 
дека ги извршуваат задолженијата без проблеми. 

 Mitigate – Ризик D: еден начин да се намали влијанието е да се подредат сите 
задачи и активности на тие членови од тимот кои работат и на други проекти 
по приоритет, така што нема да се пропуштат крајните рокови за испорака.  

 Transfer – Ризик E: ако ниту еден член од тимот не се чуствува подготвен за 
улогата на менаџер на човечки ресурси, секогаш е добра опција т.н. 
outsourcing, односно вработување на советник од страна. 


