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AПСТРАКТНИ 

Цел: Целта на оваа тема е идентификација на иновациите во информатичката технологија 

и опис на важноста во консолидацијата на деловните процеси во претпријатијата, сметајќи 

го Косово како студија на случај. Преку оваа теза имам за цел да ја истражам важноста на 

имплементацијата на иновациите во информатичката технологија во успешниот развој на 

деловните процеси со цел да се постигнат деловните цели и во функција на унапредување 

на овие процеси, зголемување на продуктивноста, продажбата и деловните услуги, 

генерално зголемување на деловните перформанси со крајна цел за задоволување на 

потребите на клиентите и консолидирање на брендот. 

Дизајн/методологија/пристап: Емпириското истражување ќе се заснова на собирање на 

објавени податоци од официјални извештаи од локални и меѓународни институции. За да 

се постигнат целите на истражувањето, истрагата користи мешавина од квантитативни и 

квалитативни истражувачки техники, користејќи примарни и секундарни податоци. 

Дефиниравме низа научни методи, од биро истражување, анкети, дескриптивни анализи, 

компаративни анализи и економетриски техники се дел од истражувачките техники кои ќе 

се користат во анализата на податоците за периодот 2010-2022 година за Косово. 

Oткритие: Преку ова истражување и врз основа на претходно прелистаната литература, 

можеме да дојдеме до некои прелиминарни заклучоци. Косовските претпријатија користат 

технологија во голема мера и како резултат на тоа имаат зголемени перформанси. Знаејќи 

дека ИКТ обезбедува точни, навремени и веродостојни информации е главниот столб за 

донесување одлуки. Деловната интелигенција не е нова технологија. Во последната 

деценија се развиваше и трансформираше со додавање на технолошки предности. Оваа 

еволуција што ја претрпе деловната интелигенција отсекогаш влијаела и на клиентите и на 

давателите на решенија за деловна интелигенција да ја придвижат напред. Во различна 

литература деловната интелигенција се дефинира како процес, технологија или и двете. 

Истражувачки ограничувања: Ограничувањето на оваа работа е недостатокот на 

локална научна литература и научни трудови кои би го решиле овој проблем во Косово. 

Оригиналност/Вредност: Врз основа на прелиминарните истражувања и собраните 

информации, сметам дека оваа студија е единствена од гледна точка која ќе го испита 

степенот на имплементација на иновациите во информатичката технологија во 

унапредувањето на деловните процеси. Овој труд ќе биде во согласност со други студии 



од различни автори кои се занимавале со ова прашање во нивните земји.Наодите од оваа 

студија ќе имаат и практични импликации за самите компании во Косово, не само затоа 

што даваат проценка на нивото и влијанието на деловната дигитализација, туку и затоа 

што ги прикажуваат придобивките од користењето на дигитализацијата како активност 

што служи за подобро перформанси и повисока конкурентност и консолидација на 

бизнисите во Косово. 

Клучни зборови: иновации, информатичка технологија, бизнис, процес, деловна 

интелигенција, дигитализација, знаење.  

 

1. VЛЕЗ 

Оваа теза претставува преглед на улогата на информатичката технологија и 

комуникацијата во бизнисот во нашата сегашна ситуација. Денес општеството преминува 

во најразвиената фаза на информатичкото општество, а како резултат на тоа се случува и 

развој на бизниси од областа на информатичката технологија, што доведува до создавање 

на нов бизнис модел како и нов економија со акцент на специјални дигитални. Идните 

предизвици покажуваат дека бизнисите имаат различна структура во информатичката 

технологија и нејзината употреба, иако земјите во развој имаат помалку ресурси за 

експлоатација. Денес, глобализацијата е светска тема која е позната како процес на 

забрзување на економската, технолошката, политичката и културната интеграција, па 

затоа вклучува транснационални димензии. Глобализмот е поврзан со нови технологии и 

иновации како што се мобилните телефони, електронската пошта, компјутерите, веб-

страниците и сите овие технологии се храна која овозможува нормално функционирање 

на бизнисот. Академиците ја дефинираат деловната интелигенција како една од 

апликациите што овозможуваат активно и пасивно давање информации. Податоците и 

информациите се собираат од вагаобемна база на податоци, обезбедувајќи им на 

претпријатијата и менаџерите вистинските одговори на критичните прашања и мисии. Со 

други зборови, целта на деловната интелигенција е да ги трансформира необработените 

податоци во активна интелигенција. Растот на деловната интелигенција главно 

произлегува од поконкурентната побарувачка за деловна интелигенција и зголемувањето 

на количината на електронски податоци и нивното складирање (Robinson, 2000). 



Бизнисите (засновани на технологија) може да се однесуваат на бизниси кои се занимаваат 

со производи, процеси и услуги поврзани со технологијата. Тие можат да бидат со ниска, 

средна или висока технологија. Една област од економијата која забележа значителен раст 

е онаа фокусирана на нови производи и услуги базирани на технологија, а 

високотехнолошките сектори се перципираат како клучни извори на идниот економски 

просперитет и раст на вработеноста. 

Ставот на Робинсон е поддржан и од Тирауф. Деловната интелигенција ги претвора 

собраните податоци, информации и знаење во вредна интелигенција (Thierauf, Robert J, 

2001) која смета дека системите за деловна интелигенција се врвни во информациските 

системи. Системите за деловна интелигенција се ефективна помош за носителите на 

одлуки да добијат целосен преглед на сите сопствени способности на компанијата и 

надворешното оперативно опкружување. Другата дефиниција за деловната интелигенција 

малку се разликува од двете презентации погоре, што покажува дека деловната 

интелигенција е процес кој поддржува „деловно“ одлучување (Колинс, 1997). Потребните 

информации се собираат за конкурентите, клиентите и пазарите. Овие необработени 

податоци се претвораат во точна и фокусирана анализа. Колинс (1997, стр. 19) има 

неколку цели за деловната интелигенција. Прво, со користење на деловна интелигенција, 

компанијата може да избегне изненадувања во идентификувањето на можностите и 

заканите. Второ, деловната интелигенција создава основа за евалуација на перформансите. 

Трето, деловната интелигенција дава повеќе време за реакција. Исто така, оперативните и 

тактичките одлуки, деловното планирање и формулирањето стратегија се зајакнати со 

поширокото познавање на општеството и надворешната средина. Деловната интелигенција 

може да се каже дека е сè и се што е поврзано со употребата на деловни информации 

(Halliman, 2000). Прво, со користење на деловна интелигенција, компанијата може да 

избегне изненадувања во идентификувањето на можностите и заканите. Второ, деловната 

интелигенција создава основа за евалуација на перформансите. Трето, деловната 

интелигенција дава повеќе време за реакција. Исто така, оперативните и тактичките 

одлуки, деловното планирање и формулирањето стратегија се зајакнати со поширокото 

познавање на општеството и надворешната средина. Деловната интелигенција може да се 

каже дека е сè и се што е поврзано со употребата на деловни информации (Halliman, 2000). 

Прво, со користење на деловна интелигенција, компанијата може да избегне изненадувања 



во идентификувањето на можностите и заканите. Второ, деловната интелигенција создава 

основа за евалуација на перформансите. Трето, деловната интелигенција дава повеќе 

време за реакција. Исто така, оперативните и тактичките одлуки, деловното планирање и 

формулирањето стратегија се зајакнати со поширокото познавање на општеството и 

надворешната средина. Деловната интелигенција може да се каже дека е сè и се што е 

поврзано со употребата на деловни информации (Halliman, 2000). деловната интелигенција 

дава повеќе време за реакција. Исто така, оперативните и тактичките одлуки, деловното 

планирање и формулирањето стратегија се зајакнати со поширокото познавање на 

општеството и надворешната средина. Деловната интелигенција може да се каже дека е сè 

и се што е поврзано со употребата на деловни информации (Halliman, 2000). деловната 

интелигенција дава повеќе време за реакција. Исто така, оперативните и тактичките 

одлуки, деловното планирање и формулирањето стратегија се зајакнати со поширокото 

познавање на општеството и надворешната средина. Деловната интелигенција може да се 

каже дека е сè и се што е поврзано со употребата на деловни информации (Halliman, 2000). 

Претпријатијата се важни за да одржат силен економски раст, но како да се консолидираат 

и одржуваат нивните перформанси на долг рок е значаен предизвик (Ates et al., 2013). 

Повеќедимензионалните трансформации предизвикани од она што е измислено како 

информациско мрежно општество (Кастелс, 2010) или дигитална економија, исто така 

влијаат на перформансите на бизнисите и нивната улога во економијата. Се тврди дека 

деловната дигитализација и иновациите се од клучно значење за одржување на 

перформансите на бизнисите на долг рок. Иновациите се истакнати како една од клучните 

организациски способности бидејќи на фирмите им требаат иновации за да ги подобрат 

своите перформанси во деловни средини кои се менуваат во реалниот живот. Освен ова, 

истражувањата во управувањето со перформансите, исто така, покажуваат дека 

иновациите се клучен деловен процес (Каплан и Нортон, 1996; Каплан и Аткинсон, 1998). 

Како такви, моделите за управување со перформанси, исто така, го прошируваат својот 

опсег надвор од традиционалните функции како што се финансиите и производството за 

да навлезат длабоко во иновации, дигитализација и истражување и развој, каде 

нематеријалните добра како што се информациите и знаењето играат поголема улога 

(Давила, 2012). Ова истражување ќе се фокусира на факторите кои влијаат на 

перформансите на малите и средните претпријатија, особено во улогата на 



дигитализацијата или напредните ИКТ системи како што се деловната интелигенција и 

аналитика и управување со знаење, Cloud Computing итн. Успехот на МСП често е тесно 

поврзан со растот на фирмата (Johannisson, 1993). 

Сепак, ИТ вклучува информациски системи за управување (компјутери, хардвер, софтвер, 

мрежи, бази на податоци и придружна инфраструктура) кои се користат за 

автоматизирање и поддршка на деловните задачи и донесувањето одлуки. ИТ се користи 

за автоматизирање на едноставни рутински задачи како што се обработка на текст и 

напредни процеси како што се производство, планирање и логистика. На овој начин, 

информатичката технологија им овозможува на бизнисите да работат ефикасно и 

профитабилно. Технолошкиот напредок во последните децении во голема мера ја зголеми 

конкурентната природа на економскиот деловен свет. Компаниите користеа софтвер, 

компјутери и Интернет за да ги трансформираат своите бизниси од локални бизниси во 

конкуренти на национални и меѓународни пазари. 

   

2. ПРЕГЛЕД  НА  ЛИТЕРАТУРА 

2.1 Дефиниција за информатичка технологија 

Денес во современиот свет често го слушаме терминот Информатичка технологија или 

скратено познат како ИТ. Постојат различни дефиниции за тоа што е информатичка 

технологија. Може да се дефинира како технологија која вклучува развој, одржување и 

употреба на компјутерски системи, софтвер, хардвер и мрежи за обработка и дистрибуција 

на податоци. ИТ полето се состои од различни аспекти, вклучувајќи мрежна 

администрација, дизајн, телекомуникации, компјутерска поддршка, компјутерски науки, 

информациски системи, софтверско програмирање и системска анализа. Така, сè што има 

врска со компјутерска опрема, мрежи или софтвер и што се користи за создавање, 

складирање, обезбедување, размена или пристап до дигитални податоци е познато како 

информатичка технологија (Brandwagt, 2016). 

2.2 Информатичка и комуникациска технологија (ИКТ) 

Иако не постои универзална дефиниција за ИКТ, како поим општо е прифатено дека 

инфраструктурата и нејзините компоненти овозможуваат модерно пресметување, што 

значи сите уреди, мрежни компоненти, апликации и системи кои им даваат пристап на 



различни луѓе и организации за да комуницираат во дигиталниот свет. Вклучува и 

технологии првите и сега застарени, како што се фиксните телефони, радија и телевизии, 

сите сè уште се користат заедно со најактуелните и модерни технологии како што се 

вештачката интелигенција или роботиката (Rouse, 2017). 

2.3 Употреба на ИКТ во Косово 

Со оглед на брзиот развој на ИКТ и неговата примена, адаптацијата на косовските бизниси 

во глобалното деловно опкружување е тежок предизвик, особено ако се земе предвид дека 

косовскиот пазар има ограничен амбиент. Следствено, преструктуирањето може да се 

постигне само преку развој, кој има тенденција да ги замени увозните производи со 

локални производи и да го стимулира извозот. Важноста на компјутеризацијата на 

бизнисите во Косово се илустрира со фактот дека во 2017 година извозот од бизнисите 

кои имаат информациски систем во употреба бил поголем од оние бизниси кои немале 

интегриран систем за управување со информации. 

Бизнисите за нивно добро треба да дадат приоритет на употребата на информацискиот 

систем. Еден од факторите според кои се мери развојот на економијата на една земја е 

користењето на интензитетот на информатичката технологија, која наидува на брза 

употреба поради многуте придобивки како што се намалување на трошоците, побрза 

комуникација, побрзо финализирање на производите и услугите, намалување на 

транспортни трошоци и сл. Важно е да се спомене дека косовските претпријатија се во 

средна фаза во електронскиот развој на деловните трансакции преку Интернет. 

2.4 Информациски системи 

Информациските системи (ИС) и информатичката технологија (ИТ) често се сметаат за 

синоними едни со други. Во реалноста ИТ е подмножество на ИС. Перцепцијата дека овие 

две полиња се исти и дека можат да се користат наизменично може да биде збунувачка за 

поединците кои се занимаваат со технологија. Иако двете полиња се поврзани со 

компјутерите и технологијата воопшто, постојат различни и специфични карактеристики 

меѓу нив. Информациски систем е група на меѓусебно поврзани компоненти кои собираат, 

складираат и обработуваат податоци со цел да ги дистрибуираат најточните и најсигурни 

податоци и да додадат вредност на организацијата. Информациските системи се 

дисциплини кои делуваат како мост помеѓу бизнисот и компјутерската наука. Различни 



бизниси и организации се потпираат на информациски системи за извршување и 

управување со деловните операции, како и интеракцијата со клиентите и добавувачите 

(Zwass, 2016). Некои од главните компоненти на ИС се: хардвер, софтвер, 

телекомуникации, база на податоци, складишта на податоци, човечки ресурси и 

процедури. Хардверот, софтверот и телекомуникациите го сочинуваат делот од ИТ, кој 

сега е вграден во делот за операции и управување на организациите (Zwass, 2016). 

2.5 Политика за истражување и иновации – Импликации за дигитализацијата 

на МСП 

Појавата, развојот и брзото ширење на информациските и комуникациските технологии 

(ИКТ) значително ги трансформираа речиси сите димензии на нашиот современ свет што 

доведе до концепција за економија базирана на знаење. Нејзината главна интерпретација е 

онаа на мрежно општество и економија кои се засноваат на командни и контролни центри 

на генерирање знаење и текови на информации (Кастелс, 2001). Иако истражувачите не се 

согласуваат за заедничка, сеопфатна дефиниција на концептот на економија на знаење, се 

создаваат различни меѓународни и национални програми во сферата на политиката, 

креирањето политики и приватниот сектор за да се развие понатаму. Како таква, 

Стратегијата на Европската унија 2020 главно се фокусира на начините на кои може да се 

поттикне паметниот раст со фокусирање на напорите на секторот на знаење. кој вклучува 

истражување, развој и иновации. Посебно внимание се посветува на степенот и начините 

на кои истражувањето и иновациите можат да придонесат за економски развој и раст. 

Целта на делот е да се истражи до кој степен и на кој начин, ако воопшто, стратегиите и 

политичките интервенции и програмите за развој на економија базирана на знаење во 

Косово можат да придонесат за дигитализација на претпријатијата. Трудот ќе ги 

идентификува главните пристапи (стратегии, политички интервенции и програми) кон 

развојот на економија базирана на знаење во Косово. Второ, ќе ги оцени клучните 

компоненти на истражување и развој (R&D Г) и ИКТ иновативни системи. Конечно, ќе го 

анализира потенцијалот за транзиција од истражување и развој кон истражување и 

иновации (R&I) во економиите во развој при консолидација на бизнисите во Косово. 

2.6. Дигитализација на деловните процеси 

Брзиот технолошки развој и поврзувањето со IoT уредите го означија почетокот на 



дигиталната револуција. Потоа разни апликации, како и софтвер развиен специјално за 

индустрии, почнаа да го менуваат нашиот секојдневен живот. Многу организации денес 

преземаат иницијативи за дигитализирање на деловните единици и одделенија. 

Дигитализацијата станува еден од најважните столбови на деловните иновации. Моделите 

на деловно работење се реформираат за клиентите, вработените и партнерите (Карна, 

2016). Дигиталната технологија ги подобрува перформансите на претпријатијата на 

различни начини. Според извештајот на „Harvard Business School“, дигитализацијата 

претставува интегрирана употреба на аналитика, „големи податоци“, облак, IoT, паметни 

мобилни телефони, апликации кои заедно го движат темпото на многу промени.Растот на 

дигитализацијата и светската интернет конекција се столбот на четвртата индустриска 

револуција. Таа има потенцијал да ги придвижи општествата напред, да овозможи 

иновативни деловни модели и да им помогне на владите да се справат со различните 

грижи за креирање политики. Дигитализацијата ги трансформира деловните модели, 

политичките рамки и општествените норми. 

2.7. Електронски бизнис и е-трговија 

Од ден на ден, многу бизниси го вклучуваат интернетот воопшто како дел од нивната ИКТ 

стратегија и се врамени во различни видови на е-бизнис. Последново може да се дефинира 

како бизнис кој се развива повеќе од дигитални процеси преку компјутерски мрежи 

отколку во физички простори (Daft, 2010). Е-бизнисот вклучува деловни процеси на 

целиот синџир на вредност: електронски набавки, управување со синџирот на снабдување, 

електронска обработка на нарачки, услуги на клиентите и соработка со деловни партнери. 

Интернетот, како основна платформа на е-бизнисот, се разви во водечки светски систем за 

дистрибуција на материјални добра и услуги и како платформа за меѓународна соработка 

помеѓу деловните партнери. Методите за е-бизнис им овозможуваат на компаниите 

поефикасно и пофлексибилно да ги поврзат своите внатрешни и надворешни системи за 

обработка на податоци, подобро да работат со добавувачите и партнерите и подобро да ги 

исполнат барањата и очекувањата на клиентите, нивните. Е-бизнисот влијае на начинот на 

кој претпријатието ја дефинира својата стратегија и операции. Тоа е повеќе од 

технологија. Многу бизниси го започнаа процесот на трансформација во е-бизнис со 

инвестирање во е-пошта, веб присуство и интранет. Со брзиот развој на Е-бизнисот, но и 

на интернетот, се зголеми сложеноста на сите активности и нивните функции, се создадоа 



различни модели и терминологии кои овозможуваат идентификација на одредени 

специфични е-бизнис активности. Исто така, создадени се неколку области, кои сега се 

идентификувани како посебни полиња, како што се: е-трговија, е-банкарство, е-набавки, е-

влада, е-маркетинг, е-продавници, електронски трговски центри, е-аукции, е-приватност, 

е-демократија, М-бизнис итн. Електронска трговија (Е-трговија) - трговија или 

електронски бизнис, опфаќа купување и продажба на стоки или услуги преку електронски 

системи, со користење на Интернет. Електронската трговија може да се смета и како 

посредник на сите електронски трансакции помеѓу организацијата и која било трета 

страна која се занимава со нив. Со оваа дефиниција, нефинансиските трансакции, како 

што се барањата на клиентите за дополнителни информации, исто така ќе се сметаат за 

дел од е-трговијата (Chaffey, 2009). Многу луѓе сметаат дека е-трговија и е-бизнис се иста 

работа. Всушност, ова е недоразбирање. Е-трговија, во извесна смисла, може да се смета 

како дел од е-бизнисот, кој се занимава само со трансакции и продажба на производи 

преку Интернет (Chaffey, 2009). Сепак, е-бизнисот вклучува многу повеќе активности 

отколку е-трговија, како што се: услуги на клиентите, соработка со деловни партнери и 

спроведување електронски трансакции во рамките на една организација (Li, 2007). Во 

поголемиот дел од Европа, е-трговијата е тема за која се дискутира на ниво на што да се 

продаде, колку да се заработи, која платформа да се користи итн., додека во источниот дел 

на Европа и, конкретно, во Косово се разговара за е-трговија се уште се во почетна фаза. 

Имаме добра интернет инфраструктура, голем број млади луѓе имаат добро ИТ познавање. 

Е-бизнисот вклучува многу повеќе активности отколку е-трговија, како што се: услуги на 

клиентите, соработка со деловни партнери и спроведување електронски трансакции во 

рамките на една организација (Li, 2007). Во поголемиот дел од Европа, е-трговијата е тема 

за која се дискутира на ниво на што да се продаде, колку да се заработи, која платформа да 

се користи итн., додека во источниот дел на Европа и, конкретно, во Косово се разговара 

за е-трговија се уште се во почетна фаза. Имаме добра интернет инфраструктура, голем 

број млади луѓе имаат добро ИТ познавање. Е-бизнисот вклучува многу повеќе 

активности отколку е-трговија, како што се: услуги на клиентите, соработка со деловни 

партнери и спроведување електронски трансакции во рамките на една организација (Li, 

2007). Во поголемиот дел од Европа, е-трговијата е тема за која се дискутира на ниво на 

што да се продаде, колку да се заработи, која платформа да се користи итн., додека во 



источниот дел на Европа и, конкретно, во Косово се разговара за е-трговија се уште се во 

почетна фаза. Имаме добра интернет инфраструктура, голем број млади луѓе имаат добро 

ИТ познавање. Електронската трговија е тема за која се дискутира на ниво на што да се 

продаде, колку да се заработи, која платформа да се користи итн., додека во источниот дел 

на Европа и, конкретно, во Косово, се разговара за е-трговија. уште во почетна фаза. 

Имаме добра интернет инфраструктура, голем број млади луѓе имаат добро ИТ познавање.  

2.9 Деловна интелигенција, мерење на перформанси и управување со знаење 

Неодамнешните значајни промени во деловното опкружување, како што е 

глобализацијатапазарите, понекогаш брзиот технолошки развој и зголемената важност на 

средствата како што се основните знаења донесоа нови менаџерски предизвици. Ова 

резултираше со појава на нови концепти и алатки за управување, како што се мерење на 

перформанси, деловна интелигенција и управување со знаење. Се очекува овие концепти 

подобро да се вклопат во развојот на перформансите на организацијата во модерното 

деловно опкружување. 

Развиени се нови алатки за управување за да се решат различни проблеми гледани од 

различни менаџерски перспективи. Едноставно кажано, мерењето на перформансите 

се однесува на имплементацијата на стратегијата на организацијата; деловната 

интелигенција се занимава со собирање ианализата на големи количини на информации 

во и околу организацијата и управувањето со знаењето е поврзано со управувањето со 

информациите и компетенциите во организацијата. 

2.9.1 Управување со знаење 

Иако академиците и деловните консултанти го усвоија концептот, постојат неколку 

начини да се дефинира и разбере управувањето со знаењето. Во својот најширок опсег, тоа 

е управување со интелектуалниот капитал на организација или претпријатие. Во својот 

најтесен, тоа е само систем или алатка за управување со информации и знаење во рамките 

на една организација или претпријатие. Дефинициите варираат во зависност од 

перспективата од која се гледа управувањето со знаењето. 

Јапонските професори Икуџиро Нонака и Хиротака Такеучи во 1995 година го сметаа 

менаџментот на знаење како управување со процесите на динамична трансформација 

на знаењето (во оригиналот: Премолчено знаење 1995, стр.124). Тие велат дека секој 



облик на знаење во претпријатието е податлив и дека највисоката форма на знаење е 

експлицитното знаењејасно. Премолченото знаење може да се постигне со стекнување 

премолчено знаење т.е. преку учење. Контекстот на студијата на професорите беше 

процесот на иновации во јапонските компании. Така, земајќи ја оваа перспектива, 

управувањето со знаење е уметност на управување во динамична деловна средина. Истиот 

поим го користи и Харисон (2000, стр. 194), кој наведува дека суштината на ефективно 

управување со знаењето е да се скршат ригидните организациски ограничувања за да се 

обезбеди слободен проток на идеи, информации и знаење. Современиот класик во областа 

на управувањето со знаење и интелектуалниот капитал, Стахле и Гронрос (2000), го 

дефинира менаџментот на знаење како збир на алатки кои се користат во процесот на 

управување со знаење во претприемништвото. Во вокабуларот за управување со 

информации. 

Девенпорт и Маршанд (2000, стр.165) сугерираат дека управувањето со знаење е 

управување со информации, бидејќи компаниите управуваат со обем на информации, 

знаење и податоци. Поентата е да се види разликата помеѓу информацијата и 

знаењето. Тоа зависи од природата на работата и дали системот за управување со 

информации е применлив зауправување со знаење, исто така, па ако информациите се 

обработуваат во претпријатие, тогаш системот за управување со информации е применлив 

за управување со знаење. Доколку работата е од различна природа, како што се 

истражување и развој, информацискиот систем за управување ќе ја намали неговата 

ефикасност како алатка за управување со знаење. Како што знаењето е човечки атрибут и 

исто така зависи од луѓето кои го креираат, користат и споделуваат, така и управувањето 

со знаењето е најмалку управување со повеќе луѓе отколку управување ИТ. 

2.9.2 Деловна интелигенција 

Деловната интелигенција не е нова технологија. Во последната деценија се развиваше и 

трансформираше со додавање на технолошки предности. Оваа еволуција што ја претрпе 

БИ отсекогаш влијаела и на клиентите и на давателите на решенија за БИ да ја придвижат 

напред. Во различна литература БИ се дефинира како процес, технологија или и двете. 

Главната функционалност на БИ е донесување одлуки засновани на информации, а тоа е 

она што го служи производот генериран и од процесот на БИ и од технологијата (Steve 

Williams & Morgan Kaufmann, 2016). 



Обезбедувањето податоци станува полесно и полесно. Вредните податоци за БИ веќе не се 

само релациски, туку и текстуални. Обезбедувачите на алатки за БИ се обидуваат да ги 

вклучат овие нови технологии, така што вградувањето на сите нови технологии во БИ би 

било најдоброто решение. Благодарение на Big Data, сега можеме да правиме 

предвидувања побрзо и попрецизно од претходно, базирајќи ги одлуките и на овие 

податоци. Клучот за BI е инкорпорирање на сите податоци и нивно ефикасно вчитување. 

Деловните корисници знаат кои податоци им се потребни и како сакаат да ги користат. 

Така, задачите се, фокусирање на корисникот, одредување на потребните податоци, 

одредување на изворите за податоците и организирање на податоците во димензионален 

модел кој ги претставува деловните потреби. Другите задачи течат природно како 

последица на добро дизајниран модел, извлекување, трансформирање и вчитување 

податоци во складиштето на податоци, создавање аналитички OLAP и апликации за 

ископување податоци, развивање или обезбедување алатки за крајни корисници, 

инсталирање на системот и надградба на дизајнот на системот со зголемени корисничко 

искуство (Стив Вилијамс и Морган Кауфман, 2016 година). 

Бизнис интелигенција (БИ) Деловната интелигенција е прозорец во динамиката на 

бизнисот. Ги открива перформансите, оперативната ефикасност и неискористените 

можности. Деловната интелигенција (БИ) е збир на технологии и процеси кои им 

овозможуваат на луѓето од сите нивоа на бизнисот да пристапат и да ги анализираат 

податоците. Но, без човечки ресурси кои ги толкуваат информациите и дејствуваат според 

нив, не можеме да постигнеме ништо (Howson, 2013). 

Со секое ново повторување, способностите растеа бидејќи претпријатијата стануваа сè 

пософистицирани во нивните пресметковни и аналитички потреби и како што созреваа 

компјутерскиот хардвер и софтвер. Системите за БИ се дефинирани на следниов начин: 

IB системите комбинираат собирање податоци, складирање податоци и управување со 

знаење со аналитички алатки за да ги претстават сложените внатрешни и конкурентни 

информации на планерите и носителите на одлуки. Имплицитна во оваа дефиниција е идејата 

(можеби идеална) дека системите за деловна интелигенција обезбедуваат акциони информации 

доставени во вистинско време, на вистинско место и во вистинска форма за да им помогнат на 

носителите на одлуки. Целта е да се подобри навременоста и квалитетот на инпутите во процесот 

на донесување одлуки, со што ќе се олесни менаџерската работа. 



2.9.3 Деловни процеси 

Процутот на конкуренцијата на сè поглобалниот пазар не остава простор за успешните 

компании да имаат внатрешна неефикасност. Уште поважно, клиентите стануваат сè 

попребирливи; ако некој производ или услуга не ги исполнува нивните очекувања, има 

многу други за избор. Влогот е голем, а исто така е и казната за незадоволување на 

вистинските клиенти со соодветни производи и услуги. Потрагата по внатрешна 

ефикасност и надворешна ефективност значи дека организациите мора да ги усогласат 

своите внатрешни активности и ресурси со надворешните барања, или поинаку кажано, 

деловните процеси мора да бидат правилно дизајнирани. За таа цел, мора да го земеме 

предвид унапредувањето на деловните процеси и консолидацијата на бизнисите во 

сеопфатна смисла на широкиот опсег на аналитички алатки кои можат да се користат за 

моделирање, анализа и на крајот дизајнирање деловни процеси (Мануел Лагуна; Јохан 

Марклунд, 2019) Внимание посебно внимание се плаќа на симулација на дискретни 

настани, бидејќи претставува една од најфлексибилните и најмоќните алатки достапни за 

овие цели. Сепак, важна порака е да се изберат алатки кои се соодветни за прифатената 

ситуација, а симулацијата не е секогаш најдоброто решение.  

3. ЦЕЛ И ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Зголемениот акцент на бизнисите како идни економски мотори за Косово е директно 

поврзан со перформансите и растот на бизнисите, како и со предизвиците и можностите 

што ги нуди дигиталната економија, општеството на информатичката мрежа или 

општеството базирано на знаење. Како резултат на тоа, дигитализацијата на бизнисот и 

иновациите во информатичката технологија стануваат клучни теми во оваа дебата во 

политиката, практиката и академското истражување. Конкретно, истражувањата поврзани 

со управувањето со перформансите и мерењето на дигитализацијата и деловните иновации 

остануваат ограничени. 

Постои зголемена употреба на деловната интелигенција за подобро управување и процеси 

на одлучување во деловниот сектор. На пример, Гартнер (2008; 2009) известува дека БИ 

бил на врвот на приоритетните агенди во фирмите, како и високо остварените способности 

за БИ (Брандел 2009). БИ е клучна напредна ИКТ апликација и технологија, која исто така 

е во понатамошен развој (Гартнер, 2009). Не само што се ретки емпириските истражувања 

за БИ, туку постојните студии покажуваат неконзистентни резултати во однос на 



придонесот на БИ за перформансите на фирмата (Watson et al. 2002; Gessner and Volonino 

2005; Watson et al. 2006). 

Деловната интелигенција е чадор термин кој „ги опишува технологиите, апликациите и 

процесите за собирање, складирање, пристап и анализа на податоци за да им помогне на 

корисниците да донесат подобри одлуки“(Wixom и Watson 2010:14). Ова истражување 

одговара на прашањето зошто деловната интелигенција е критична во бизнисот и како 

деловната интелигенција и пошироко дигитализацијата комуницира со другите деловни 

ресурси за да создаде стратешка вредност, т.е. влијае на консолидацијата на бизнисите. 

Ова истражување одговара на прашањето зошто деловната интелигенција е критична во 

бизнисот и како деловната интелигенција и пошироко дигитализацијата на бизнисите 

комуницираат со другите деловни ресурси за да се создаде стратешка вредност, т.е. влијае 

на перформансите на претпријатијата. 

Врз основа на горенаведеното, накратко е наменета конкретните цели се претставени на 

следниов начин: 

Главната цел на ова истражување е да го истражи влијанието на иновациите во 

информатичката технологија во дигитализацијата на деловните процеси во 

консолидацијата и перформансите на претпријатијата во Косово. 

За да се постигне горенаведената цел, дефинирани се целите на истражувањето, а тоа се: 

a) да се истражи моменталниот степен на важност на иновациите во 

информатичката технологија и деловната дигитализација во Косово. 

b) истражете ја моменталната стапка на дигитализација на бизнисот во Косово со 

разгледување на распоредувањето на напредни ИКТ системи како што се 

Business Intelligence и Data Analytics; 

c) да ги истражи детерминантите на деловната дигитализација со гледање на 

карактеристиките на претпријатието, лидерството, деловната стратегија и 

надворешното опкружување; 

d) истражете ги ефектите од дигитализацијата врз бинарните процеси во 

перформансите земајќи го предвид растот во однос на прометот, вработеноста 

и профитабилноста; 

e) да обезбеди препораки до секторот за политики и бизнис сектор во врска со 

важноста на иновациите во информатичката и комуникациската технологија 



како двигатели на економскиот развој на Косово. 

3.1 Обем на истражување, прашања и хипотези 

3.1.1 Истражувачко поле: Менаџмент на иновации и ИКТ поле 

Опсегот на ова истражување произлегува од две теоретски перспективи или полиња на 

студии: управување со деловните перформанси и дигитализација и иновации во бизнис 

секторот, кои всушност се и дел од полето за истражување на менаџментот, но кои се 

вкрстуваат со информациските системи и полето на ИКТ. Книжевните струи или 

теоретските перспективи се комбинираат така што идеите и механизмите воведени во 

литературата за дигитализација и иновации во информатичката технологија во деловните 

процеси се применуваат на деловните перформанси за да се набљудуваат прашањата што 

влијаат на нивната консолидација. Така, истражувањето има за цел да ги поврзе 

дигитализацијата и истражувањето за иновации, кои доаѓаат од областа на 

информатичките системи и истражувањето на ИКТ, со истражувањето за перформанси и 

управување и да ја продлабочат нивната интеграција, придонесувајќи главно за 

специфични академски прашања. Како резултат на тоа, опсегот на истражувањето е 

интердисциплинарен помеѓу областа на менаџментот и истражувањето на ИКТ или 

информациски системи. 

3.1.2 Истражувачки прашања 

Тековното истражување ќе придонесе задискусијата и зголемениот интерес за влијанието 

на деловната дигитализација во унапредувањето на употребата на информатичко-

комуникациската технологија како и во перформансите на бизнисите. Прво, се обидува да 

го разјасни концептот на деловна дигитализација во контекст на бизнисите преку 

обезбедување на сеопфатна дефиниција и конкретни показатели за мерење на нивото на 

развој. Второ, истражувањето го операционализира и емпириски го тестира ефектот на 

деловната дигитализација врз перформансите на бизнисите. Така, истражувањето ја 

извлекува на виделина важноста на дигитализацијата дури и за малите и средни 

претпријатија земајќи ги предвид нивните карактеристики, улогата на лидерство 

(сопственик-менаџер), деловната стратегија како и надворешното опкружување. Трето, 

Истражувањето обезбедува емпириски докази за тековната употреба на бизнис 

дигитализација во Косово и фрла светлина на нејзината улога во деловните перформанси 



и затоа ги посочува импликациите за политиката, деловните практики и истражувањето. 

Истражувачките прашања се следните: 

 Како иновацијата во информатичката технологија влијаеше на водење бизнис? 

 Кои се предностите и недостатоците на дигитализирањето на деловните процеси? 

 Како информатичката технологија влијаеше на перформансите на персоналот и 

деловните резултати? 

 На кој начин и до кој степен дигитализацијата на бизнисот влијае на 

перформансите на бизнисите во Косово? 

 Каков е степенот на дигитализација на бизнисите во Косово? 

 Кои се детерминантите на деловната дигитализација, како карактеристиките на 

бизнисите, лидерството, деловната стратегија и надворешното опкружување 

влијаат на дигитализацијата? 

 Кои се ефектите од дигитализацијата на бизнисот врз нивните перформанси? 

 Кои се главните импликации за политиките и деловните сектори во Косово во 

однос на дигитализацијата на бизнисите? 

 Кои се политичките импликации во врска со дигитализацијата на бизнисот во 

Косово? 

 Кои се менаџерските практики и импликации за самиот бизнис сектор во однос на 

важноста на дигитализацијата на претпријатијата? 

3.1.3 Истражувачки хипотези 

Врз основа на целта и главното истражувачко прашање, оваа докторска теза ќе тестира две 

главни хипотези: 

H1: Бизнис дигитализацијата позитивно влијае на консолидацијата и севкупните 

перформанси на претпријатијата во Косово. 

H2: Придобивките проектирани од ИКТ иновациите имаат позитивни ефекти врз 

намерата на организацијата да ги применува ИКТ иновациите. 

H3: ИКТ иновации како и други карактеристики бизнисите помагаат во 

изведбата и дигитализацијата на деловните процеси. 

Н4: Целта на организациите да држат чекор со конкуренцијата игра позитивна 

улога во примената на Иновациите во ИКТ. 

Н5: Достапноста на стручен кадар позитивно влијае на намерата на 

организацијата да ги применува ИКТ иновациите. 

 

 



4. МЕТОДОЛОГИЈА 

Во овој дел од студијата ќе ја елаборираме методологијата што ќе се користи во текот на 

истражувањето, за да се анализира моменталната состојба, употребата и влијанието на ИТ 

иновациите во бизнисот во служба на нивниот развој и консолидација. Овде ќе биде 

илустриран начинот на кој ќе го спроведеме истражувањето, користените теории како и 

прашалникот кој ќе биде подготвен да ве насочи кон компаниите. Ова е истражување кое 

започнува со објаснувачка студија која потоа се развива во истражувачка студија. 

Објаснувачкото истражување се занимава со појави кои се опишани претходно, а сега 

сакаме да ги елаборираме. 

Примарната цел е да се стекне знаење за технологијата и бизнисот, и како ИТ иновациите 

можат да влијаат на подобрување на клучните деловни процеси. Секундарната цел беше 

да се истакне како се користи ИТ и која е главната улога во бизнисот. Врз основа на 

емпирискиот пристап што ќе го направиме ова истражување, ќе започнеме со собирање 

податоци, податоци кои се во функција на истражувањето. Изворите кои ќе се користат се 

главно книги, разни написи и трудови или научни истражувања кои други ги истражувале 

претходно и ние ќе ги обработиме и користиме како извори на податоци. 

За да ја постигнеме следната цел, ќе извлечеме примарни податоци од прашалникот што 

ќе се изработи. Прашалникот ќе биде формулиран на физички начин, кој ќе опфати 

неколку прашања од квантитативна форма, а спроведено е и теренско истражување, каде 

ќе се одржат состаноци и интервјуа со различни производствени и услужни компании. За 

комплетирање на истражувањето ќе се користат квалитативни и квантитативни методи. 

Точните методолошки претпоставки водат до идентификација на истражувачки методи и 

техники кои се сметаат за соодветни за собирање валидни емпириски докази. Затоа, 

зависи од одлуката да се преземе успешна истражувачка студија со правење соодветни 

методолошки претпоставки (Сенератна, 2016: 88). Ќе се направи сеопфатно истражување 

за да се одговори на прашањето за истражување. Ќе се повикуваат извештаи од научници 

и истражувачи, популарни текстови и публикации, научни списанија, конференциски 

книги и публикации. Ќе се примени истражувачка анализа за потоа да се формулира и 

предложи рамка како ИКТ алтернатива. Исто така, ќе бидат разгледани најдобрите 

практики за користење на ИКТ иновациите од страна на малите и средни претпријатија. 

Методот што ќе се користи за собирање податоци е оној на емпириско истражување, 



преку анкета и интервју со онлајн прашалник, како и собирање податоци од ИКТ 

менаџери или избрани носители на одлуки, што се спроведуваше на повеќе начини. 

Најмногу се користат квантитативните истражувања и имаат добро дефиниран фокус кој 

го дискутира проблемот од друга поширока перспектива и затоа за нивна анализа, за да се 

извлечат резултатите, користени се методот на анализа и статистичкиот метод. Користени 

се и компаративни методи, како на пример кога ИТ иновациите и деловната интелигенција 

се споредуваат со управувањето со знаење, а податоците од истражувањето се 

анализирани со програмата SPSS, каде се бараат факторите и веродостојноста на 

прашалникот. преку онлајн анкета и интервју со прашалници, како и прибирање податоци 

од ИКТ менаџери или избрани носители на одлуки, што беше спроведено на неколку 

начини. Најмногу се користат квантитативните истражувања и имаат добро дефиниран 

фокус кој го дискутира проблемот од друга поширока перспектива и затоа за нивна 

анализа, за да се извлечат резултатите, користени се методот на анализа и статистичкиот 

метод. Користени се и компаративни методи, како на пример кога ИТ иновациите и 

деловната интелигенција се споредуваат со управувањето со знаење, а податоците од 

истражувањето се анализирани со програмата SPSS, каде се бараат факторите и 

веродостојноста на прашалникот. преку онлајн анкета и интервју со прашалници, како и 

прибирање податоци од ИКТ менаџери или избрани носители на одлуки, што беше 

спроведено на неколку начини. Најмногу се користат квантитативните истражувања и 

имаат добро дефиниран фокус кој го дискутира проблемот од друга поширока 

перспектива и затоа за нивна анализа, за да се извлечат резултатите, користени се методот 

на анализа и статистичкиот метод. Користени се и компаративни методи, како на пример 

кога ИТ иновациите и деловната интелигенција се споредуваат со управувањето со 

знаење, а податоците од истражувањето се анализирани со програмата SPSS, каде се 

бараат факторите и веродостојноста на прашалникот. Најмногу се користат 

квантитативните истражувања и имаат добро дефиниран фокус кој го дискутира 

проблемот од друга поширока перспектива и затоа за нивна анализа, за да се извлечат 

резултатите, користени се методот на анализа и статистичкиот метод. Користени се и 

компаративни методи, како на пример кога ИТ иновациите и деловната интелигенција се 

споредуваат со управувањето со знаење, а податоците од истражувањето се анализирани 

со програмата SPSS, каде се бараат факторите и веродостојноста на прашалникот. 



Најмногу се користат квантитативните истражувања и имаат добро дефиниран фокус кој 

го дискутира проблемот од друга поширока перспектива и затоа за нивна анализа, за да се 

извлечат резултатите, користени се методот на анализа и статистичкиот метод. Користени 

се и компаративни методи, како на пример кога ИТ иновациите и деловната интелигенција 

се споредуваат со управувањето со знаење, а податоците од истражувањето се 

анализирани со програмата SPSS, каде се бараат факторите и веродостојноста на 

прашалникот. 

Податоци и променливи: Целта на оваа студија е да го истражи ефектот на ИКТ 

иновациите како и промените во деловните процеси во консолидацијата на бизнисите по 

дигитализацијата на бизнисите во експанзијата на економијата. Можно е да се прогнозира 

со користење на податоци од временски серии кои опфаќаат години од 2010 до 2022 

година. Податоците за истражувачкиот панел се собираат на квартална основа од 

Агенцијата за статистика на Косово, кои обезбедуваат извештаи за употребата на ИКТ во 

различни претпријатија. и давател на услуги во Косово. Во оваа конкретна истрага, 

изборот на временски период беше оставен на променливите на податоци што треба да се 

вклучат во проценетиот модел. Од друга страна, оваа студија користи различни 

индикатори поврзани со ИКТ иновациите и подобрувањето на деловните процеси. 

Истражувачки модел : Во оваа студија, ќе се користи економетриски модел за да се 

испита влијанието што го имаа промените во иновациите во информатичката технологија 

во различни деловни процеси, различни сектори и различни компании во целокупната 

економска експанзија. Како резултат на тоа, спецификацијата на моделот зема предвид 

избор на индикатори за иновации, информатичка технологија, деловна интелигенција и 

управување со знаење. 

Анализа на податоци: За да се постигнат целите на истражувањето, истражувањето 

користи мешавина од квантитативни и квалитативни истражувачки техники, користејќи 

примарни и секундарни податоци. Деск истражување, анкети, дескриптивни анализи, 

компаративни анализи и економетриски техники се дел од истражувачките техники кои ќе 

се користат во анализата на податоците за периодот 2010-2022 година за Косово. 

Во овој дел, податоците помеѓу 2010 и 2022 година ќе бидат ставени прво во програмата 

SPSS или во Microsoft Excel 2020. 

 



ЗАКЛУЧОК 

Информатичката технологија наоѓа употреба во речиси сите индустрии за автоматизирање 

и интегрирање на ИТ во деловните операции. Главните цели за бизнис усвојување на ИТ 

се да се зголеми ефикасноста, конкурентноста, продуктивноста и профитот. 

Бизнисот несомнено е промотор на економскиот развој. Како резултат на тоа, од витално 

значење е да се усвојат соодветни технологии кои одговараат на структурата и сложеноста 

на организацијата. Технологијата не само што имаше влијание врз операциите и 

деловните оддели, туку трансформираше и многу деловни модели преку автоматизирање 

и дигитализирање на деловните процеси и начинот на водење бизнис. Успеа да создаде и 

нов концепт на бизнис моделот, кој целосно се базира на технологијата како основа за 

развој на претприемачот. Преку ова истражување и врз основа на претходно прелистаната 

литература, мислиме да дојдеме до некои заклучоци. Косовските претпријатија користат 

технологија во голема мера и како резултат на тоа имаат зголемени перформанси. Знаејќи 

дека ИКТ дава точни, навремени и веродостојни информации, тоа е главниот столб за 

донесување одлуки, тоа беше забележано и кај бизнисите кои беа дел од студијата.  

Во овој труд, деловната интелигенција ќе биде дефинирана како процес iинформации 

кои содржат низа систематски активности насочени кон специфичните информациски 

потреби на носителите на одлуки со цел да се постигне конкурентска предност во 

секторот каде што тие работат. Истражувањето за оваа докторска теза е поставено токму 

во оваа конфигурација каде што: од една страна сегашното ниво на усвојување и 

користење на напредни ИКТ и технолошки иновации во претпријатијата, или деловна 

дигитализација како што подоцна ќе биде измислена, е релативно ограничено поради 

голем број фактори; а од друга страна самите ИКТ како системи или технолошки алатки, 

како и дел од бизнис пејзажот, т.е. ИКТ како сектор, се главен двигател на иновациите, 

модернизацијата и растот на економијата во Косово. Оваа докторска теза ќе се осврне на 

јазот во сегашната состојба на истражување во однос на развојот, усвојување и употреба 

на напредни ИКТ системи, на пр. бизнис дигитализација, во рамките на МСП. Исто така, 

истражувањето за докторската теза го прошири предизвикот за влијанието на деловната 

дигитализација врз консолидацијата и перформансите на МСП во Косово. 
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