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Морамо учити како да трошимо паре
ДА би Србија добила конкретну помоћ за санацију
штете настале у поплавама,
из фондова солидарности и
од других европских донатора, биће јој потребни
прецизни, јасни и квалитетни пројекти. Достизање циљева које је Влада поставила умногоме ће зависити од
њених интерних капацитета и способности институција за управљање и координирање великог броја
пројеката у исто време. Ово
за „Новости" каже Мирослав Аничин, из Института
за управљање пројектима
(РМ1 5ег1зЈа С.1ар.ег), међународне непрофтине организације која своје огранке
имау 185 земаља.
Како би се повећала вероватноћа успешности про-

-

само
одредити школованог и
компетентног вођу пројекта
истиче Аничин. Неопходно је да окружење у којем ће
се изводити буде на таквом
нивоу зрелости да прихвати
методе управљања пројектима. Код нас умногоме још
не постоји свест да су оваква
знања уопште потребна. И
даље се мисли да, након што
сами проценимо шта треба
да се уради, одмах јурнемо
на то нешто и већ ћемо га
некако решити. Евентуално
мобилишемо што више људи, па се тако у гомили окомимо на проблем, убеђени
да ће то да поспеши његово
решење.
Наш саговорник напомиње да је суштински важно
упорно радити на промени
Јеката, ниЈе довољно

-

-

начина размишљања и укидању старих навика, што се
постиже дуготрајним радом

и едукацијом људи.
Евидентно је да су у нашој држави проблеми број-

-

ни, па се може очекивати да
имамо низ дефинисаних
пројеката како бисмо их решили, међутим, још не постоји довољан ниво знања
којим бисмо пролазили пут
пословне анализе неопходне за препознавање стварних потреба на основу којих

настају пројекти
сматра
Аничин. Постоји и навика
да се пројектом може назвати било шта и да се одређивање који ће се пројекти
предузимати ради по систему слободне и ничим неутемељене процене. Инвеститори препознају само аргу-

-

ментовано и стандардизовано дефинисане пројекте.
Након што је дефинисано
који ће се пројекат предузимати, заједно са том дефиницијом одређен је буџет за
њега, време у којем је очекивано да пројекат оствари
свој циљ и обухват посла који ће се обавити. Уз ове параметре дефинише се и квалитет у којем је очекивано
да циљ и резултати пројекта
буду остварени.
Ако се истовремено не ради на подизању свести и зрелости окружења, упозорава
Аничин, као и на законским
решењима, вештина управљања пројектима и хиљаду

сертификованих пројекат

менаџера неће успети да воде успешне пројекте. ■
3. РАДОВИЋ

КОНФЕРЕНЦИЈД
КОНФЕРЕНЦИЈА која представнике јавног сектора Србије
треба да упозна са предностима управљања пројектима и
процедурама по светски признатим ПМИ стандардима,
одржађе се 18. јуна у Београду. На догађају који организује Институт за управљање
пројектима, УСАИД Пројекат за
боље услове пословања, Америчка привредна комора у Србији и Привредна комора Србије, биђе речи о најбољим
праксама из јавног сектора
европских земаља.

