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До 
      Наставно-научниот совет на  
      Економскиот факултет – Прилеп 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

за оценка на докторската дисертација под наслов 

„Влијанието на алатките на интегрираните маркетинг комуникации врз  
однесувањето на потрошувачите за различни категории производи во Република 

Косово“ 

 

Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп, на својата седница 
одржана на ден 05.11.2021 година, со одлука број 02-1112/17, формира Комисија за оценка 
на докторската дисертација, на тема: „Влијанието на алатките на интегрираните 
маркетинг комуникации врз  однесувањето на потрошувачите за различни категории 
производи во Република Косово“ од кандидатот м-р  Себахате Красниќи, во состав:  

1. д-р Маргарита Јанеска, ред. професор на Економскиот факултет-Прилеп, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола 

2. д-р Снежана Обедниковска, вон. професор на Економскиот факултет-Прилеп, 
Универзитет  „Св. Климент Охридски“ Битола 

3. д-р Татјана Петковска Мирчевска,  ред. професор на Економски Институт, 
Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ Скопје 

4. д-р Каролина Илиеска, ред. професор на Економскиот факултет-Прилеп, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола 

5. д-р Моника Ангелоска-Дичовска, вон. професор на Економскиот факултет – 
Прилеп, Универзитет  „Св. Климент Охридски“ Битола 

 
Врз основа на член 63 од Законот за високото образование и чл. 51 и 53 од 

Правилникот за единствените основи за организирање на последипломски и докторски 
студии и стекнување со докторат на науки на Универзитетот “Св. Климент Охридски-
Битола”, Комисијата  до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп го 
поднесува следниов: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1. Податоци за кандидатот 
 

Кандидатката, Себахате Красниќи, е родена на 11.04.1957 во Феризај (Урошевац), 
Република Косово. Основното и средното образование го завршува со одличен успех и во 
текот на средното образование била стипендист на општина Феризај. Дипломира на 
насоката машинство на Техничкиот факултет во Приштина во 1981 година, а  во 
академската 1984/1985 година се запишува на студии од трет степен на Универзитетот “Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје на Машинскиот факултет на насоката Информатика и ја има 
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посетувано наставата по предметите во предвидените четири семестри. Во академската 
1987/1988 година завршува курс за наставници во средни училишта по предметот Основи 
на информатика. Во академската 2009/2010 година се запишува на магистерски студии на 
Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, на Факултетот за Бизнис и Економија и 
магистрира во 2012  година. Во академската 2013/2014 година се запишува на докторски 
студии на Економскиот факулет во Прилеп-Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 
на насоката Маркетинг. 

Од 1980 година до денес работи во Средното машинско училиште “Штјефен 
Ѓечови” во Приштина, како наставник по стручни предмети, а по завршувањето на 
магистерските студии предава и на предметите од економија како: Економија и 
претприемништво, Економија и организација на работата и Управување со проекти. Во 
1982 година е избрана за асистент практикантна катедрата за Развој и напредок на 
производите на Техничкиот факултет на насоката Машинство во Приштина, а во 1986 е 
реизбрана за асистент на истата катедра. За време на двата избори има одржувано вежби 
по стручните предмети: Организација на работата, Автоматизација на производството и 
Технолошки системи. 

Кандидатката има одлично познавање од софтверскиот пакет Microsoft Office и има 
солидно познавање на  албанскиот, српскиот, хрватскиот, македонскиот, рускиот и 
англискиот јазик. 

Објавени трудови 
1. Sebahate Krasniqi, (2016), The impact of cultural factors on the marketing communication 
of companies, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series 
(IBANESS) Prilep, Macedonia, October, 29, 2016 

2. Sebahate Krasniqi, (2015),  The influence of promotion on demand of dairy products in 
Kosovo, International conference, Bitola, 2015 

 
3. Анализа и коментари на докторската дисертација 

 
 Докторската дисертација „Влијанието на алатките на интегрираните 

маркетинг комуникации врз  однесувањето на потрошувачите за различни категории 
производи во Република Косово“ опфаќа шест меѓусебно врамнотежени и логички 
поврзани целини (глави) и е напишана на 267 страници.  

Во првата глава е презентирана методолошката рамка на истражувањето. Имено, 
овој дел на докторската дисертација го опфаќа предметот, проблемот, целите и 
методологијата на истражувањето. Потоа се елаборирани хипотезите, односно главната 
хипотеза, посебните хипотези, помошните хипотези, како и методите на истражувањето и 
методите и техниките за анализа и обработка на добиените податоци од истражувањето на 
терен.  

 
Во втората глава, Однесувањето на потрошувачите во процесот на купување,  

акцентот е ставен на однесувањето на потрошувачите во процесот на купување. 
Однесувањето на потрошувачите е  многу актуелно прашање и сите компании се 
обидуваат да откријат кои фактори влијаат и на кој начин тие можат да поттикнат 
одредени видови на однесувања на потрошувачите. Од тој аспект, се  презентирани 
различни дефиниции од некои од најпознатите теоретичари во оваа област. Исто така, се 
презентирани и карактеристиките на однесувањето на потрошувачите во процесот на 
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купување. Во овој дел се обработени фазите во процесот на донесување на одлука за 
купување со цел да се направи нивен детален преглед и да се согледаат сите можни начини 
каде би можело да се влијае од страна на компанијата со примена на соодветни алатки на 
ИМК. Во втората глава се опфатени и моделите на однесување на потрошувачите кои се 
дефинирани врз база на длабоки истражувања од страна на теоретичарите со што 
однесувањето на потрошувачите може да се согледа од една поинаква перспектива.  

Во третата глава, Влијанието на екстерните фактори врз однесувањето на 
потрошувачите, се разработени екстерните фактори кои влијаат на однесувањето на 
потрошувачите. Екстерните фактори кои влијаат на однесувањето  на потрошувачите се 
поделени на општи и специфични фактори. Во рамките на општите  фактори спаѓаат: 
географски фактори, демографски фактори, култура, субкултура, економски систем, 
општествена класа и социолошки фактори, додека пак во групата на специфични фактори 
спаѓаат: семејство, референтни групи, улога и статус и ситуациони фактори. Сите фактори 
се теоретски разгледани и во нивни рамки се дадени подлабоки објаснувања  и тоа: што 
тие во себе опфаќаат, правците на делување и на кој начин тие би можеле да влијаат на 
однесувањето на потрошувачите при носењето на нивните одлуки за купување. Екстерните 
фактори се многу значајни фактори кои го обликуваат секој поединец започнувајќи од 
неговото раѓање, продолжувајќи преку неговата социјализација во рамките на одреден 
систем и тие мора да бидат земени во предвид при избор на соодветна алатка на ИМК. 
Нивното занемарување може ги намали шансите за успех на целата маркетинг и деловна 
стратегија на компанијата, а со тоа да има негативни реперкусии врз перформансите на 
работењето. 

Во четвртата глава, Влијанието на интерните фактори врз однесувањето на 
потрошувачите, се опфатени интерните фактори кои влијаат на однесувањето на 
потрошувачите. Интерните фактори кои влијаат на однесувањето се поделени на лични и 
психолошки фактори. Во групата на лични фактори кои влијаат на однесувањето на 
потрошувачите спаѓаат: возраст, приход, занимање, животен стил и личност. Во групата на 
психолошки фактори спаѓаат: мотивација, перцепција, учење, верувања и ставови. Сите 
овие фактори се теоретски елаборирани и се разгледуваат начините на нивно влијание врз 
одлуките за купување на производите и услугите. Интерните фактори, исто така како и 
екестерните фактори се многу значајни при проучувањето на однесувањето на 
потрошувачите бидејќи тие ја обликуваат потрошувачката кошничка на еден поединец. Од 
тоа што тој работи, колку заработува, дали има семејство или нема семејство, дали сака да 
учи, што го мотивира, каков став има кон работите и во што верува, зависат сите одлуки 
кои тој како индивидуа ги носи. Секоја подетална информација за овие аспекти може да 
биде фактор за избор на соодветна алатка на ИМК.. 

Во петтата глава, Улогата и значењето на интегрираните маркетинг 
комуникациите,  е елаборирана концептуалната рамка на интегрираните маркетинг 
комуникации на компаниите како линк помеѓу компанијата и нејзината понуда и 
потрошувачите. Во оваа глава, исто така, е презентиран процесот на интегрираната 
маркетинг комуникација на компанијата со потрошувачите, неговото значење, задачи и 
улога во целокупното делување на компанијата. Во овој дел од докторскиот труд е  
елаборирана секоја од алатките на интегрираните маркетинг комуникации и условите во 
кои секоја од тие алатки би имала најголема примена во реализацијата маркетинг 
комуникациската стратегија на компанијата. Одлуката за примена на една или 
комбинација од повеќе алатки од интегрираната маркетинг комуникација е многу значајна 
одлука за секоја компанија и одлуката мора да биде донесена врз основа на длабока 
анализа на информации поврзани со однесувањето на потрошувачите и нивните 
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преференции во однос на медиумите кои ги користат за информирање, привлекување и  
поврзување на потрошувачите со производите и компанијата. Во секоја земја 
потрошувачите се различни и имаат различно однесување и начин на информирање, 
поради што компанијата мора да направи правилен избор и комбинација која би дала 
одлични резултати кои се неопходни имајќи ја во предвид високата цена на дел од 
алатките на ИМК. Дополнително, успехот на ИМК зависи од нивното правилно планирање 
и усогласување со стратегиските приоритети на компанијата, па од тој аспект и тој сегмент 
е предмет на обработка во оваа глава. 

Во шестата глава, Апликативно истражување, е презентирано апликативното 
истражување, при што најпрво е презентирана методологијата која се користи во 
истражувањето, анкетниот прашалник кој е основен инструмент за добивање на примарни 
податоци од испитаниците, а по собирањето и анализата на податоците во соодветна 
форма се презентирани и добиените сознанија од истражувањето.  За анализа на собраните 
податоци е користен статистичкиот пакет SPSS. Податоците од истражувањето се 
табеларно и графички прикажани и е спроведена статистичка анализа, и тоа со помош на 
аритметичка средина, стандардна девијација, корелациона анализа и t-тест. На крајот од 
оваа глава се дадени и заклучоци и препораки од самото истражување. 

 
Во последниот дел, заклучокот, врз основа на теоретската елаборација и направеното 

истражување се презентирани заклучните согледувања, при што се потенцирани и 
определени забелешки и препораки со што се сумираат резултатите од истражувањето. 

 Добиените сознанија се основа за понатамошни истражувања и продлабочување на 
сознанијата на компаниите за избор на соодветни алатки на ИМК, се со цел зголемување 
на перформансите на нивното работење. 

 
2.1. Цели и истражувачки прашања 
 

 Во конкурентската маркетиншка средина, многу компании се обидуваат да ги 
подобрат и прилагодат алатките на интегрираните маркетинг комуникации во нивната 
маркетинг комуникација, од аспект што истите имаат големо влијание на перцепцијата и 
однесувањето на клиентите. Имено, клиентите секогаш очекуваат да контролираат што, 
кога, каде и како ќе се откриваат информациите за производот или услугата. Клучниот 
елемент во одлуката на потрошувачот, се перформансите на производот. Потрошувачите 
ги перцепираат перформансите на производот преку алатките за комуникација. Истите 
влијаат и ги стимулираат потрошувачите да се одлучат за повторно купување или било 
какво реагирање на производот. Перцепцијата на клиентот кон компанијата или нејзините 
производи се остварува преку алатките за маркетинг комуникација. Имено, преку 
интегрираните маркетинг комуникации компаниите обезбедуваат сигурност дека нивните 
клиенти можат да ја добијат пораката.  
 Постојат некои бариери помеѓу различни категории на производи за потрошувачка, 
бидејќи секоја категорија производи не ја користи истата алатка на ИМК за привлекување 
на купувачи. ИМК не ги користат компаниите само за да ги убедат купувачите за 
купување, туку влијаат и врз поврзувањето на клиентите со производите како мерка за 
успех на компаните. Од тој аспект, проблем на истражување во овој докторски труд е 
примената на несоодветни алатки на ИМК во компаниите во Република Косово за 
стимулирање на постојните и потенцијалните потрошувачи за купување на различни 
категории производи и за воспоставување на постојана двонасочна врска.  
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 Главната цел на истражувањето во овој докторски труд е да се утврди кои од 
алатките на интегрираните комуникации имаат влијание врз однесувањето на 
потрошувачите за купување на различни категории производи. Покрај главната цел 
постојат и други цели кои се оставарени преку следниве истражувачки прашања: 
 
 
 

 да се утврди влијанието на алатките на ИМК врз однесувањето на потрошувачите 
на секојдневни (доверливи ) производи; 

 да се утврди влијанието на алатките на ИМК врз однесувањето на потрошувачите 
на производи кои имаат витално значење за нив (производи за купување) 
производи; 

 да се утврди влијанието на алатките на ИМК врз однесувањето на потрошувачите 
на производи за кои сеуште не знаат или не размислуваат да ги купат (невидливи 
производи); 

 да се идентификуваат алатките на ИМК кои имаат најголемо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите на секојдневни (доверливи ) производи; 

 да се идентификуваат алатките на ИМК кои имаат најголемо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите на производи кои имаат витално значење за нив 
(производи за купување); 

 да се идентификуваат алатките на ИМК кои имаат најголемо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите на производи за кои сеуште не знаат или не 
размислуваат да ги купат (невидливи производи); 

 да се идентификува кои од интерните/екстерните фактори имаат најголемо влијание 
врз однесувањето на потрошувачите; 

 да се идентификуваат која група на фактори: интерни или екстерни во целина има 
поголемо влијание врз однесувањето на потрошувачите; 

 да се согледа меѓузависноста на алатките на ИМК и секој од интерните фактори на 
однесувањето на потрошувачите. За имплементација на овие алатки влијаат 
одредени интерни фактори, така што потребно е да се утврди нивното влијание. Во 
теоретска елаборација, а исто така и во истражувањето се опфатени следниве 
интерни фактори: личните фактори (возраст, приход, занимање, животен стил и 
личност) и психолошките фактори (мотивацијата, перцепцијата, учењето и 
ставовите и верувањата). Во апликативниот дел е истражувано нивното влијание 
врз однесувањето на потрошувачите; 

 да се согледа меѓузависноста на алатките на ИМК и секој од екстерните фактори на 
однесувањето на потрошувачите. Во теоретската елаборација, е утврдена 
меѓузависноста на алатките на ИМК и екстерните фактори на однесувањето на 
потрошувачите, и тоа: географските  фактори, демографските фактори, културата, 
субкултурата, економскиот систем, општествената класа и социолошките фактори, 
кои спаѓаат во групата на општи екстерни фактори, како и семејството, 
референтните групи, улогата и статусот и ситуационите фактори, кои спаѓаат во 
групата на специфични екстерни фактори. Во апликативниот дел е истражувано 
нивното влијание врз однесувањето на потрошувачите; 

 да се идентификува групата фактори врз коишто имаат поголемо влијание алатките 
на ИМК; 
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 да се идентификува степенот на перцепцијата на потрошувачите за користење на 
алатките на ИМК, 

 компаниите во Р. Косово да добијат сознанија за примена на соодветен микс на 
алатки на ИМК за различни категории потрошувачи за различни категории 
производи. 

 
 
 
 
 
2.2. Истражувачки дизајн и методологија 
 

 
 
Во рамките на ова истражување кандидатот користи повеќе методи, и тоа: 

дескриптивен метод, метод на анализа и синтеза, метод на индукција и дедукција и 
статистички методи. 

Со цел да се одговори на претходно формулираните истражувачки прашања и 
постигнување на целта на докторската дисертација, истата вклучува: преглед и користење 
современа стручна и научна литература од областа на однесувањето на потрошувачите и 
интегрираните маркетининг комуникации. Проучувањето на однесувањето на 
потрошувачите е во функција како на потрошувачите, така и на маркетерите и бизнис 
менаџерите.  
 Со оглед на фактот што во докторскиот труд е истражувана имплементацијата на 
алатките на ИМК во однесувањето на потрошувачите за три различни категории 
производи, се поставени: една генерална, три посебни хипотези (кои се однесуваат на 
трите различни категории производи), по шест потхипотези на секоја посебна хипотеза 
(зависноста меѓу секоја од алатките на ИМК и однесувањето на потрошувачите за 
соодветната категорија производи) и други три посебни хипотези кои произлегуваат од 
наведените истражувачки прашања, и тоа: 
Генерална хипотеза во овој докторски труд е: Алатките за ИМК имаат директна 
позитивна зависност со севкупното однесувањето на потрошувачите во Република Косово. 
Прва посебна хипотеза во овој докторски труд е: Алатките за ИМК имаат големо 
влијание врз однесувањето на потрошувачите во Република Косово за купување на 
секојдневни  (доверливи) производи. 
Втора посебна хипотеза во овој докторски труд е: Алатките за ИМК имаат големо 
влијание врз однесувањето на потрошувачите во Република Косово за купување на 
производи кои имаат витално влијание врз начинот на нивниот живот, но не претставуваат 
брендирани производи (производи за купување). 
Трета посебна хипотеза во овој докторски труд е: Алатките за ИМК имаат големо 
влијание врз однесувањето на потрошувачите во Република Косово за производи за кои 
сеуште не знаат или не помислиле да ги купат (невидливи производи). 
 За секоја од главните хипотези се поставени по шест потхипотези кои се однесуваат 
на поодделните алатки на ИМК (економската пропаганда, промоција на продажбата, 
односи со јавноста и публицитет, лична продажба, директен маркетинг и интернет 
маркетинг). 
        За првата посебна хипотеза за поставени следниве помошни хипотези:  
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 Првата помошна хипотеза е: Економската пропаганда има големо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите во Република Косово за купување на секојдневни  
(доверливи) производи. 
Втората помошна хипотеза: Личната продажба има големо влијание врз однесувањето 
на потрошувачите во Република Косово за купување на секојдневни  (доверливи) 
производи. 
Третата помошна хипотеза: Односите со јавност има големо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите во Република Косово за купување на секојдневни  
(доверливи) производи. 
Четвртата помошна хипотеза: Директниот маркетинг има големо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите во Република Косово за купување на секојдневни  
(доверливи) производи. 
Петтата помошна хипотеза: Промоцијата на продажба има големо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите во Република Косово за купување на секојдневни  
(доверливи) производи. 
Шестата помошна хипотеза: Интернет маркетингот има големо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите во Република Косово за купување на секојдневни  
(доверливи) производи. 
      За втората посебна хипотеза за поставени следниве помошни хипотези:  
Првата помошна хипотеза е: Економската пропаганда има големо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите во Република Косово за купување на производи кои 
имаат витално влијание врз начинот на нивниот живот, но не претставуваат брендирани 
производи (производи за купување). 
Втората помошна хипотеза: Личната продажба има големо влијание врз однесувањето 
на потрошувачите во Република Косово за купување на на производи кои имаат витално 
влијание врз начинот на нивниот живот, но не претставуваат брендирани производи 
(производи за купување). 
Третата помошна хипотеза: Односите со јавност има големо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите во Република Косово за купување на производи кои 
имаат витално врлијание врз начинот на нивниот живот, но не претставуваат брендирани 
производи (производи за купување). 
Четвртата помошна хипотеза: Директниот маркетинг има големо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите во Република Косово за купување на на производи кои 
имаат витално влијание врз начинот на нивниот живот, но не претставуваат брендирани 
производи (производи за купување). 
Петтата помошна хипотеза: Промоцијата на продажба има големо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите во Република Косово за купување на на производи кои 
имаат витално влијание врз начинот на нивниот живот, но не претставуваат брендирани 
производи (производи за купување). 
Шестата помошна хипотеза: Интернет маркетингот има големо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите во Република Косово за купување на на производи кои 
имаат витално влијание врз начинот на нивниот живот, но не претставуваат брендирани 
производи (производи за купување). 
     За третата посебна хипотеза за поставени следниве помошни хипотези:  
Првата помошна хипотеза е: Економската пропаганда има големо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите во Република Косово за производи за кои сеуште не знаат 
или не помислиле да ги купат (невидливи производи) 
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Втората помошна хипотеза: Личната продажба има големо влијание врз однесувањето 
на потрошувачите во Република Косово за производи за кои сеуште не знаат или не 
помислиле да ги купат (невидливи производи) 
Третата помошна хипотеза: Односите со јавност има големо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите во Република Косово за производи за кои сеуште не знаат 
или не помислиле да ги купат (невидливи производи) 
Четвртата помошна хипотеза: Директниот маркетинг има големо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите во Република за производи за кои сеуште не знаат или не 
помислиле да ги купат (невидливи производи) 
Петтата помошна хипотеза: Промоцијата на продажба има големо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите во Република Косово за производи за кои сеуште не знаат 
или не помислиле да ги купат (невидливи производи) 
Шестата помошна хипотеза: Интернет маркетингот има големо влијание врз 
однесувањето на потрошувачите во Република Косово за производи за кои сеуште не знаат 
или не помислиле да ги купат (невидливи производи). 
Како посебни хипотези кои произлегуваат од истражувачките прашања, се и 
следниве: 
Четврта посебна хипотеза: Нема значајна разлика во влијанието на алатките за 
маркетинг комуникација на интерните и екстерните фактори на однесувањето на 
потрошувачите. 
Петта посебна хипотеза: Алатките за ИМК имаат различно влијание врз однесувањето 
на потрошувачите во различни фази од процесот на купување. 
Шеста посебна хипотеза: Алатките за ИМК имаат големо влијание во процесот на 
купување. 

 
За потврдување или отфрлање на наведените хипотези, се применети експлораторно, 

дескриптивно и каузално истражување. При спроведувањето на декриптивното 
истражување е применета техниката на собирање на податоци  со помош на структуиран 
немаскиран прашалник во кој се користат дихотомни прашања, прашања со мултипли 
избор и Ликертова скала со цел да се добијат подлабоки сознанија. Дескриптивното 
истражување е спроведено еднократно на територијата на Република Косово со метод на 
намерен примерок. Имено, Р. Косово е мултиетничко општество во кое живеат различни 
националности кои врз база на нивната национална припадност имаат соодветна култура, 
јазик, обичаи, верувања и ставови кои ги обликуваат како потрошувачи. При реализацијата 
на истражувањето се внимаваше да се вклучат различни лица со различна: националната 
припадност, возраст, пол и останати карактеристики, се со цел да се добие пореална слика 
и увид за истражуваната проблематика на територијата на Република Косово. Собраните 
податоци се кодирани, бидејќи во најголема мера се користени затворени прашања. За 
отворените прашања однапред е развиена шема за кодирање.  

Анкетниот прашалник е поделен на пет делови кои одговараат на структурата на 
докторската дисертација и истиот е составен од 53 прашања. Првиот дел од анкетниот 
прашалник се состои од прашања со цел добивање општи податоци за испитаниците, и тоа: 
возраст, пол, национална припадност, образование, занимање, месечни примања, место на 
живеење, број на членови на семејството, кои во голема мера можат да влијаат врз нивното 
однесување како потрошувачи. Вториот дел од прашалникот се состои од прашања со цел 
добивање податоци за влијанието на секоја од алатките за ИМК врз однесувањето на 
потрошувачите за различните категории на производи, и тоа: за секојдневни производи, 
производи коишто имаат витално влијание врз начинот на нивниот живот, но не 
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претставуваат брендирани производи и производи за коишто немаат знаење или не 
помислиле да ги купат. Во овој дел, содржани се и прашања за добивање податоци дали 
алатките за ИМК влијаат врз процесот на купување и колкав е степенот на тоа влијание, 
како и прашања од кои можат да се добијат податоци за фазите низ кои поминуваат 
потрошувачите при носење на одлука за купување и дали алатките на ИМК различно 
влијаат во тие фази. Третиот дел од прашалникот опфаќа прашања, чии одговори ќе дадат 
податоци во која мера секој од екстерните фактори влијае врз однесувањето на 
потрошувачите. Испитаниците го оценуваа влијанието на секој од екстерните фактори со 
примена на Ликертова скала од пет степени од воопшто не влијае до многу влијае. 
Четвртиот дел од прашалникот опфаќа прашања, чии одговори ќе дадат податоци во која 
мера секој од екстерните фактори влијае врз однесувањето на потрошувачите. Петтиот дел 
од прашалникот содржи прашања, чии одговори ќе дадат податоци за рангирањето на 
влијанието на различните екстерни и интерни фактори врз однесувањето на 
потрошувачите, која група на фактори во целина има поголемо влијание врз однесувањето 
на потрошувачите и врз која група фактори ИМК имаат поголемо влијание.  

Линкот од анкетниот прашалник беше споделен во повеќе групи и платформи во 
online окружувањето како што се различните социјални и професионални мрежи и при 
споделувањето беа наведени целите и намената на истражувањето како и гаранција дека 
собраните податоци ќе бидат користени само за научни цели. Дополнително беше 
реализирано теренско истражување со печатената форма од анкетниот прашалник и при 
личниот контакт со испитаниците им беа објаснети целите и намената на истражувањето и 
тие самостојно го одговараа прашалникот. Истражувањето беше реализирано во периодот 
август 2020 до јануари 2021 година.  

Анализата на податоците е извршена со статистички методи и пресметка на 
аритметичка средина, стандардна девијација, t-тест, и коефициенти на корелација. 

Како резултат на анализата на податоците оценети се ефектите од примената 
поодделните алатки на ИМК во однесувањето на потрошувачите во Р. Косово, врз основа 
на нивните поединечни ефекти врз однесувањето на потрошувачите за купување на 
различни категории производи, нивното влијание врз различните фази од процесот на 
донесување одлука за купување и нивното влијание врз интерните и екстерните фактори 
кои влијаат на однесувањето на потрошувачите. 

Добиените сознанија треба да бидат основа за понатамошни истражувања и 
продлабочување на сознанијата на компаниите за избор на соодветни алатки на ИМК, се со 
цел зголемување на перформансите на нивното работење. 

 

2.3. Значење и наоди во дисертацијата 
 

 Емпириските анализи во докторската дисертација покажуваат дека влијанието на 
алатките на ИМК врз севкупното однесување на потрошувачите во Р. Косово е големо. 
Најголемо е влијанието на директниот маркетинг и интернет маркетингот, а најмало е 
влијанието на личната продажба врз однесувањето на потрошувачите за секојдневни 
(доверливи) производи, за производи кои имаат витално влијание врз начинот на нивниот 
живот, но не претставуваат брендирани производи и за производи за кои воопшто не ги 
знаат или не помислиле да ги купат. Со оглед на фактот што 81% од испитаниците се 
Албанци по националност, битно е тоа што и според нив интернет маркетингот е алатка 
којашто има најголемо влијание врз однесувањето на потрошувачите за овие производи. 
Според истражувањето околу 95% од испитаниците сваќаат дека алатките на ИМК 
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различно вилјаат врз различните фази од процесот на купување (препознавање на 
потребата, потрага по информации, оценка на алтернативите, одлука за купување и 
однесување по купувањето). Во тој контекст битна е и информацијата што испитаниците 
сметаат дека различните алатки на ИМК (економска пропаганда, лична продажба, 
промоција на продажбата, односите со јавност, директниот маркетинг и маркетингот) 
имаат големо влијание врз процесот на купување (приближно 76% од испитаниците), а мал 
дел (24%) сметаат дека истите служат само за информирање, што е битен аспект за  
согледување мислењето на потрошувачите во однос на значењето на алатките на ИМК, а 
тој показател ќе биде основа за правилен избор на алатките на ИМК од страна на 
компаниите и нивна поголема имплементација. За добивање на целосна слика, битни се 
резултатите од истражувањето во однос на влијанието на интерните и екстерните фактори 
на однесувањето на потрошувачите и влијанието на алатките на ИМК, поединечно за секој 
фактор и глобално за секоја група на фактори. Имено, од истражувањето може да се 
констатира дека од екстерните фактори најголемо влијание врз однесувањето на 
потрошувачите имаат културата, економскиот систем и семејството, а најмало влијание 
имаат демографските фактори и референтните групи. Имено, тоа укажува на потребата 
компаниите да водат сметка за расположливиот доход и дискрециониот доход, како дел од 
економскиот систем. Постои висок степен на меѓузависност на расположливиот доход и 
личната потрошувачка. Додека, пак, дискрециониот приход е дел од расположливиот 
приход што им останува на потрошувачите откако ќе ги решат своите егзистенцијални 
(биолошки) и други потреби. Во споредба со расположливиот доход, куповната моќ врз 
основа на дискрециони приходи е подобар (почувствителен) маркетинг показател за 
можноста на потрошувачите да купуваат други, покрај егзистенцијалните производи и 
услуги. Доколку се зголеми дискрециониот приход ќе се зголеми и потрошувачката. Мали 
промени во дискрециониот приход најпрво се забележуваат при продажба на трајни 
производи за широка потрошувачка. Секое зголемување на дискрециониот приход 
доведува до зголемување на набавките за трајни производи за широка потрошувачка, но 
секое намалување најпрвин се рефлектира во откажувањето од купување на овие 
производи. 

Додека, пак, во однос на интерните фактори може да се заклучи дека сите интерни 
фактори влијаат или многу влијаат врз однесувањето на потрошувачите, но сепак приходот 
беше оценет како фактор кој има најголемо влијание врз однесувањето на потрошувачите. 
Поради тоа, при дизајнирањето на маркетинг програмата компаниите мора да имаат точни 
информации посебно за приходната структура на населението и врз основа на тоа да 
развијат и пласираат соодветни производи и услуги. Сите интерни фактори влијаат и не 
смеат да бидат изоставени во планирањето на маркетинг пристапот на компанијата. 
Испитаниците од Република Косово сметаат дека интерните фактори се фактори кои имаат 
поголемо влијание врз нивното однесување како потрошувачи. Освен што интерните 
фактори се оценети како највлијателни, потрошувачите од Република Косово сметаат дека 
и алатките на ИМК имаат поголемо влијание интерните фактори. Од тој аспект, посебна 
препорака до компаниите во Р. Косово е да создадат задолжително база на податоци во 
која ќе бидат опфатени поодделните интерни фактори, се со цел прилагодување и 
поголемо влијание на алатките на ИМК врз нив, а со тоа и врз однесувањето на 
потрошувачите за купување различни категории производи.  

Врз основа на ова истражување, компаниите можат да развијат модели за 
предвидување на однесувањето на потрошувачите и да изберат соодветен микс на алатки 
за ИМК, се со цел компанијата да има што подобар настап, што побрзо да го освои пазарот 
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и правилно да се позиционира за да може во текот на подолг временски период да биде 
попрофитабилна и поконкурентна. 

Иако во Р. Косово се направени некои иницијални чекори во овој домен, сепак 
имплементацијата на соодветни алатки на ИМК се уште е посакувана состојба во 
нејзините потребни димензии 

Сознанијата од ова истражување можат да бидат од корист за компаниите во Р. Косово, 
од аспект на согледување на приоритетите во поглед на примена на современата 
информациска технологија при имплементацијата на алатките на ИМК во однесувањето на 
потрошувачите, се со цел зголемување на продажбата, задржување и привлекување нови 
клиенти, а со тоа, зголемување на сатисфакцијата на потрошувачите од една, и 
зголемување на профитабилноста на работењето, од друга страна. 
 
 

 

4. Констатација и предлог 

 

Анализирајќи ја содржината на докторската дисертација, поднесена од кандидатот 
м-р Себахате Красниќи, Комисијата за оценка на докторската дисертација, под наслов 
„Влијанието на алатките на интегрираните маркетинг комуникации врз  
однесувањето на потрошувачите за различни категории производи во Република 
Косово“, го констатира следново: 

 Поднесената докторската дисертација за оценка е научно оправдана и прецизно 
структуирана и елаборирана. Истражувачкиот проблем и прашања, како и целите 
се соодветно определени и засновани врз релевантен преглед на литература. 
Целите на истражувањето се соодветно трансформирани во хипотези кои се 
истражени и анализирани со примена на релевантна научна методологија. 
Кандидатот прави  преглед на најновите сознанија во областа на алатките на 
интегрираните маркетинг комуникации преку користење на обемна домашна и 
странска литература, ја истражува и анализира состојбата во Република Косово 
во поглед на приодот и влијанието на поодделните алатки на ИМК врз 
однесувањето на потрошувачите за купување на секојдневни, производи кои 
имаат витално влијание врз начинот на нивниот живот и невидливи производи, 
врз самиот процес на купување, врз интерните и екстерните фактори и за нивна 
соодветна имплементација преку конкретно емпириско истражување, со што  ја 
потврдува генералната хипотеза. Докторантот, врз основа на добиените сознанија 
од литературата и сопственото истражување извлекува конкретни заклучоци и 
дава соодветни препораки до компаниите од Република Косово за што поголема 
и посоодветна имплементација на алатките на ИМК во нивното работење, а со 
тоа зголемување на нивната конкурентност и профитабилност. Оваа дисертација 
има значаен научен придонес во истражуваната област, заради релевантноста на 
темата и академскиот предизвик што произлегува од неистражениот карактер на 
проблемот. 

     Докторската дисертација „Влијанието на алатките на интегрираните 
маркетинг комуникации врз однесувањето на потрошувачите за различни 
категории производи во Република Косово“  опфаќа повеќе аспекти и прашања 
што имаат голема релевантност за подобрување на развојните ефекти од 
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имплементацијата на алатките на ИМК во компаниите во Република Косово. 
Имено, компаниите можат да ги користат резултатите од истражувањето како 
значаен инпут во креирањето на маркетинг политики за привлекување на нови и 
задржување на постојните клиенти. Освен тоа, спроведеното истражување додава 
вредност кон постоечката литература преку една квантитативна рамка, преку која 
може да се оцени постигнатото, да се постават нови цели и спроведување на 
политиките поврзани за имплементација на алатките на ИМК  од страна на сите 
бизнис ентитети кои се активни учесници, како на националниот, така и на 
меѓународниот пазар. 

 

 Имајќи ги предвид претходно споменатите констатации и заклучоци,  Комисијата 
едногласно констатира дека дисертацијата  ги исполнува условите за да биде подложена на 
јавна одбрана и со особено задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на 
Економскиот факултет во Прилеп да ја донесе следнава 

 

О Д Л У К А 

 

 да се прифати поднесената докторската дисертација од кандидатот, м-р Себахате 
Красниќи, на тема „Влијанието на алатките на интегрираните маркетинг 
комуникации врз однесувањето на потрошувачите за различни категории 
производи во Република Косово“, 

 да се определи датум за јавна одбрана на дисертацијата.  
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