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ПРЕДГОВОР 
 

 

Е-Бизнис или електронското работење е релативно нова појава 

во економската наука. Од своето појавување па сè до денес оваа област 

е во перманентен и динамичен развој и станува императив не само во 

меѓународното работење и домашните бизнис релации туку и составен 

сегмент на секојдневното живеење. Оваа проблематика нуди одлични 

можности за развој на економиите во развој, но и на малите компании, 

бидејќи ги става во рамноправна положба со големите корпорации. Од 

друга страна овозможува поединецот да ги следи технолошките 

развојни линии и преку информатичката технологија и Интернетот да 

биде вклучен во глобалните случувања. 

Во денешната бизнис клима е-бизнисот може да има влијание 

на секој дел од организацијата на една компанија, вклучувајќи ја 

инфраструктурата, процесите, апликациите, вработувањето, врските, 

продажбата и продажните канали, каналите за дистрибуција и сл. Не 

само што е-бизнисот ги трансформира луѓето, компаниите и 

индустриите, тој оди и на многу повисоко ниво, влијае и врз 

успешноста на националните економии. Пристапноста до бизнис 

круговите кои порано биле мерени во години, сега се мерат во денови. 

Победници ќе бидат компаниите кои навремено ќе се вклучат во 

современата бизнис технологијата. 

Основна цел на книгата е да даде можности за запознавање, 

разбирање и совладување на теоретските и практичните познавања од 

областа на електронското работење. Да ги оспособи студентите за 

спознавање, разликување и критичка анализа на следните прашања: 

што претставува, како е структуиран, но и како да се искористи 

технолошкиот развој и информатичката технологија, за полесно и 

поуспешно вклопување во светките економски текови. Во книгата се 

опфатени теоретскиот пристап, дефинирањето на поимите, 

класификациите, значењето, развојот и перспективата на одделните 

категории како што се е-бизнис, е-трговија,  е-маркетинг, е-банкарство, 
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но и практичната примена во светската економија, но и кај нас. Како 

настанува и со кое темпо се развива? Можеме ли да го следиме 

неговиот еволутивен пробив во бизнис домените? На што се темели 

значење и суштината на е-бизнисот? Кои се елементите на неговата 

виталност, како еден раширен феномен? Какви се тенденциите на 

неговиот развој, кога информатичката технологија навлегува во сите 

пори на човековото живеење, работење, културно и цивилизациско 

развивање? 

Концепцијата на книгата е базирана на современ начин, и е 

структуирана во осум глави со различни современи проблематики. 

Прикажаните теми коинцидираат со основната проблематика на 

електронското работење во глобални рамки, но и со конкретни 

примери, коментари и предлози на електронското работење во 

компаниите, банките, образовните институции и кај нас. 

Во изготвувањето на учебникот Е-БИЗНИС, е консултирана 

современа литература, од најразлични области: менаџментот, 

маркетингот, економиката на мали претпријатијата, информатичката 

технологија, Интернет протоколите, безбедносните информациони 

системи, со единствена цел изворно и компетентно презентирање на 

материјата. 

Чувствувам неизмерна потреба да изразам искрена 

благодарност на стручната помош и искрените совети на рецензентите 

проф.д-р Трајко Мицески и проф.д-р Цвета Мартиновска кои помогнаа 

во дефинирањето на стручните термини, структуирањето и 

моделирањето на овој учебник. Благодарност упатувам и кон проф.д-р 

Луси Караниколова, која несебично, одвои доволно време и енергија да 

го прочита и лекторира овој труд.  

Секако тука е драгоцената помош и од останатите соработници 

и пријатели. Особено ја издвојувам соработката со проф.д-р Живко 

Андревски, за дадените сугестии и добронамерни предлози. 

Благодарност изразувам и до моето семејство, за вниманието и 

моралната поддршка во реализирањето и комплетно оформување на 

овој труд. 

 

Скопје, јануари  2012    Авторот 

 




