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Истражување во врска со свесноста на компаниите за Cloud 

computing во Македонија 
 

 

Извршно резиме  

 

Истражувањето е спроведено на 249 компании од различна големина и сектор во соработка помеѓу 

Дирекцијата за заштита на лични податоци и МАСИТ (Стопанска комора за информатички и 

комуникациски технологии). Спроведено токму во периодот на разбранување на оваа сфера со 

појавувањето на два нови провајдери на cloud computing – „Neocloud“ и „Telecom Cloud партнерствата“ и 

кога истражувањата покажуваат дека до 2015-та година една третина од глобалните податоци ќе се 

пренесуваат преку „cloud“ 1 , истаражувањето обработува тема која станува се поактуелна и во 

Македонија.           

 

Резултатите покажуваат кон фактот дека терминот „cloud computing“ сè уште е недоволно познат, 

односно за истиот има само делумен степен на свесност меѓу компаниите. Сепак речиси две третини од 

испитаниците тврдат дека знаат што претставува истиот барем делумно. Како најголема перцепирана 

предност за употреба на cloud computing (и кај оние кои веќе го употребуваат и кај оние кои не го прават 

тоа) се јавува можноста да се пристапи на податоците во секое време и од секое место, подобриот 

пристап до услуги, намалените трошоци, достапноста, полесната соработка, полесната санација итн. 

Значењето на личните податоци и нивната заштита како основна цел на ова истражување, се потврдува 

со тоа дека како најмала предност компаниите ја перцепираат безбедноста и контролата на податоците.  

 

Кога станува пак збор за најголемите недостатоци немањето соодветна обука се смета дека најмногу 

влијае за да не се употребува Cloud, но и недоволната техничка поддршка, компликациите поврзани со 

миграцијата на податоци итн.  

 

Повеќе од половина вклучени компании изјавиле дека не користат, додека 42% изјавиле дека користат 

cloud computing (најмногу компаниите со 1-50 вработени), а мал процент планираат да воведат. Сепак, со 

оглед на тоа дека терминот е недоволно познат кај компаниите, особено кај оние кои не припаѓаат на ИТ 

секторот, може да се смета дека постојат и такви кои користат, а не се свесни за тоа. Повеќе од половина 

од нив го користат за сопствени потреби (најчесто за е-маил, но и базите на податоци и други потреби), а 

44% го користат и за двете, односно и за сопствени потреби и за надворешни лица.  Кога станува збор за 

услуги кон надворешни лица најмногу компании работат со директни корисници, но има и такви кои ја 

нудат услугата на други компании како и такви кои комбинираат.   

 

Најчеста понудена услуга е софтверот (SaaS) кај повеќе од половина од компаниите учесници во 

истражувањето, но со исто така голем процент се јавува и Инфраструктура како услуга (IaaS) и 

Платформа како услуга (PaaS). Најчести се оние компании кај кои бројот на лични записи е до 50 и истите 

најчесто се чуваат во Македонија.   

 

Најголем број од претпријатијата сметаат дека податоците во cloud се сигурни. Сепак, речиси третина не 

се сигурни или не знаат. Најголем број од испитаниците се свесни дека при користење на cloud услуги 
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треба да се потпираат на легислативата за заштита на лични податоци за да се заштитат од изложеност 

на компјутерски криминал, па затоа правилниците се основниот избор за ваква заштита кај дури 80% од 

испитаниците, следени од оние кои исто така избрале Firewall и ISO стандард за IT безбедност. Повеќе од 

компаниите користат повеќе видови на заштита, вклучувајќи и други видови на заштита како што се 

енкрипција, log management, DDoS, NGFW, меѓународни сертификати итн. 80% од компаниите имаат 

офицер за заштита на лични податоци и кај 66% од нив таа личност е одговорна за заштита и на 

податоците поставени на cloud-от.  Изненадувачки, но компаниите кои нудат cloud computing и како услуга 

кон надворешни лица сметаат дека истите се сигурни во малку поголем степен од оние кои ги користат за 

сопствени потреби, што може да се темели на поголемата информираност во врска со проблематиката.  

 

Во поглед на законската регулатива резултатите укажуваат дека само само 20% од испитаниците имаат 

познавање на оваа тема. Дури 62% воопшто не се запознени дека постои Закон за заштита на личните 

податоци, а 18% сметаат дека постои посебен закон кој ја покрива оваа проблематика. Очекувано, оние 

кои не користат но и оние кои планираат да воведат cloud computing најмалку се запознаени со 

законската регулатива.  

 

Квалитативниот дел од истражувањето, спроведен преку разговори со професионалци во ИТ сферата ги 

потврдуваат резултатите од квантитативниот дел, односно фактот дека оваа целна група за разлика од 

останатите е многу подобро информирана во врска со проблематиката, па особено оние кои нудат услуги 

од овој вид има поголеми шанси да ја предводат регулативата отколку само да ја следат. Секојдневното 

следење на проблематиката, комбинирано со секојдневните нови проблеми за кои треба да се наоѓа 

решение и потребата да се остане во границите на она што е законски дозволено ги прави најрелевантни 

за дооформување на регулативата за cloud computing која би било добро да го надмине нивото на 

политики, кон целосна контрола не само за чувањето туку и во поглед на пристапот до личните податоци.       
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Методологија  

Квантитативното истражување беше спроведено преку прашалник со 20 прашања од затворен тип, од кои 

4 ги сочинуваа варијабилите. Прашалникот беше дизајниран за компании од различен вид и големина, а 

се однесуваше на свесноста и перцепциите поврзани со cloud computing-от во Македонија, при што 

можност за одговарање имаа и компаниите кои не го користат истиот. Овие компании, односно овие 

испитаници беа водени низ прашалникот со употреба на различен редослед на прашања. Прашалникот 

беше дизајниран со употреба на qualtrix системот и дистрибуиран преку е-меил. Во соработка со МАСИТ 

истиот беше испратен на нивните членови, но исто така беше дистрибуиран и преку  самата Дирекција за 

заштита на лични податоци користејќи ја нејзината база на податоци. Во меилот кој го проследуваше 

линкот до прашалникот беше објаснето дека пополнувањето е анонимно и беа дадени насоки дека 

прашалникот треба да го пополнат лица кои се дел од менаџерскиот тим, ИТ или пак офицери за заштита 

на лични податоци.     

  

Структура  

Во истражувањето беа вклучени 249 компании, од областа на образованието, ИКТ, здравство, банкарство 

и финансии, телекомуникации, осигурување, граѓански организации но и државни институции, општини, 

нотари, стопански комори, компании кои се занимаваат со консултантски услуги итн.  40% од нив имаат 

50-250 вработени, 35% имаат 10-50 вработени, а потоа следат оние со 1-10 вработени и над 250 

вработени (односно 9% припаѓа на големите компании).  33% од оние кои го одговориле прашалникот се 

дел од администрацијата во компанијата, 22% се менаџери и со идентичен процент се застапени 

претставниците од ИТ одделот, 13% одговориле дека припаѓаат на друг дел од компанијата, 6% се 

вработени во финансискиот оддел, а 4% во продажба.   Најголем дел од испитаниците припаѓаат на 

најважната целна група – менаџментот или ИТ секторот, сепак по се изгледа дека офицерите за заштита 

на лични податоци се дел од администрацијата во компаниите, па се релевантни за да го пополнат 

прашалникот. Тоа се потврдува со фактот дека 63% од оние кои го одговориле прашалникот се офицери 

за заштита на личните податоци во компаниите во кои работат. 
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РЕЗУЛТАТИ  
1.  Вашата компанија припаѓа на секторот: 

    

1 a. Образование   
 

35% 

2 b. ИКТ   
 

11% 

3 c. Телекомуникации   
 

4% 

4 d. Производство   
 

3% 

5 e. Истражување и 

развој 

  
 

2% 

6 f. Здравство   
 

6% 

7 g. Банкарство и 

финансиски услуги 

  
 

6% 

8 h. Недвижности   
 

0% 

9 i. Осигурување   
 

4% 

10 j. Медиуми   
 

0% 

11 k. Граѓански 

организации 

  
 

3% 

12 Друго (ве молиме 

специфицирајте) 

  
 

28% 

 Total  100% 

 

 
 

Во истражувањето беа вклучени 249 компании, од областа на образованието, ИКТ, здравство, банкарство 

и финансии, телекомуникации, осигурување, граѓански организации но и државни институции, општини, 

нотари, стопански комори, консултантски услуги итн.    
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Наведено под Друго (ве молиме специфицирајте) 

Асоцијација на компании (Комора) 

јавни овластувања 

Правосудство 

TURIZAM 

Farmacija, Kzmetika, Hemija, Bilkarstvo 

Sudstvo 

Правосудство 

Javna institucija 

TRGOVIJA 

Локална самоуправа 

Јавна Администрација 

marketing/promocija 

Мало/големопродажба 

комунални дејности 

Комори 

нотарска канцеларија 

Државна институција (Општина) 

Транспорт 

Судство 

Нотар 

Судство 

Општина 

Општина 

државна институција 

Консалтинг 

транспорт,шпедитерство 

Услуги и трговија 

Нотар 

Орган кој ги штити устваните и законските права н гарѓаните 

Услуги 

Советодавни услуги 

Јавен сектор 

заштита на авторски музички права 

Туризам 

Finansii 

Општина 

Општина Куманово 

Golemo prodazba na kompjuterska oprema i servisiranje 

Правна служба 

Државен сектор 

локална самоуправа 

javna sluzba 

OU Krste P.Misirkov s.Bistrica , Bitola 

Општинска администрација            а Куманово 

јавна установа 

Јавна администрација 

Суд 
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Владина институција 

Инсталации 

Notar 

државна администр. 

Sudstvo 

Општина Пехчево 

 

2.  Колку вработени има вашата компанија? 

 
 

    
 

 

1 1-10   
 

16% 

2 10-50   
 

35% 

3 50-250   
 

40% 

4 над 250   
 

9% 

 Total  100% 

 

40% од компаниите кои го одговориле прашалникот имаат 50-250 вработени (односно припаѓаат на 

категоријата средни претпријатија), 35% имаат 10-50 вработени (мали претпријатија), а потоа следат 

оние со 1-10 вработени (микро, 16%) и над 250 вработени (односно 9% припаѓа на големите компании).   
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3.  Во кој дел од компанијата работите: 

 
 

    
 

 

1 a. Менаџмент   
 

22% 

2 b. Финансии   
 

6% 

3 c. Администрација   
 

33% 

4 d. ИТ   
 

22% 

5 e. Продажба   
 

4% 

6 f. Друго    
 

13% 

 Total  100% 

 

33% од оние кои го одговориле прашалникот се дел од администрацијата во компанијата, 22% се 

менаџери и со идентичен процент се застапени претставниците од ИТ одделот, 13% одговориле дека 

припаѓаат на друг дел од компанијата, 6% се вработени во финансискиот оддел а 4% во продажба.   

Најголем дел од испитаниците припаѓаат на најважната целна група – менаџментот или ИТ секторот, 

сепак по се изгледа дека офицерите за заштита на лични податоци се дел од администрацијата во 

компаниите, па се релевантни за да го пополнат прашалникот.      
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f. Друго  

ОСИС 

Нотар 

Вршител на јавни овластувања-Извршител 

Osnivac 

Секретаријат 

Нотарски услуги 

CISO 

Право 

vositno-obrazovna dejnost 

предметен наставник 

предметен наставник 

Маркетинг 

Настава 

Јавна администрација 

превен сектор 

Professor 

ИТ+одделенски наставник 

одговорен на смена 

јас сум се од ова погоре во мојата фирма 

кабинет на Претседател на експертите 

предметен наставник 

Помлад соработник за техничка обработка на податоци во ЛЕР 

 

4.  Дали сте, исто така, и офицер за заштита на личните податоци во компанијата каде што 

работите?  

 
 

    
 

 

1 Да   
 

63% 

2 Не   
 

37% 

 Total  100% 

 



9 
 

63% од оние кои го одговориле прашалникот се офицери за заштита на личните податоци во компаниите 

во кои работат. 37% не се.  

 

 

 

5.  Кој е одговорен во вашата компанија за донесувањe на одлуки во врска со 

информатичките технологии? 

 
 

    
 

 

1 a. Менаџментот   
 

23% 

2 b. Менаџментот со 

поддршка на лицето 

одговорно за ИТ 

  
 

34% 

3 c. Менаџментот заедно со 

лицето одговорно за ИТ 

  
 

25% 

4 d. Лицето одговорно за ИТ   
 

8% 

5 e. Друго    
 

10% 

 Total  100% 

 

Одлуките во врска со информатичките технологии ги донесува најчесто менаџментот со поддршка на ИТ 

лицето (или одделот) - тоа е случај кај 34% од компаниите. Веднаш по нив и со речиси идентични 

резултати се оние кај кои тоа го прави менаџментот заедно со ИТ лицето (25%) или пак само 

менаџментот (23%). Поретко (кај 10%) е кога се изведува на друг начин (управен одбор, извршител, 

надзорен одбор) но и во оваа категорија често станува збор исто така за менаџментот или пак ИТ лице 

(директорот, ИТ менаџер). Најретка, но сепак присутна е ситуацијата кога само лицето одговорно за ИТ ја 

донесува одлуката (во 8% од ситуациите).      
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e. Друго (ве молиме специфицирајте) 

Лично 

Извршителот 

Pretsedatel 

Управен одбор 

Direktorot 

Лицето одговорно за ИТ е всушност дел од менаџментот, значи одлуките ги носи менаџментот во кој е 

вклучен и ИКТ менаџерот 

Директор 

Нотарот 

Директорот 

Менаџмент и Надзорен одбор за сигурност на ИС 

MON 

Директорот 

Претседателот на судот 

Јас 

ИТ Компанија кај нас различно се прават тие работи 

Директор 

nema. 

 

6. Кое е нивото на вашето познавање во врска со cloud computing? 

 
 

    

1 a. Знам што е  cloud computing   
 

45% 

2 b. Имам некои познавања за 

cloud computing 

  
 

29% 

3 c. Немам познавања за cloud 

computing 

  
 

27% 

 Total  100% 

 

45% од испитаниците тврдат дека знаат што е cloud computing, па заедно со оние кои велат дека имаат 

некакви познавања (29%) стигнуваме до 74%. Сепак, речиси една третина (27%) не знаат на што се 

однесува терминот cloud computing, што не значи дека и не го употребуваат.  
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7.  Без оглед на тоа дали вашата компанија нуди односно користи cloud computing, Ве 

молиме да означите на списокот подолу која од точките и во која мерка претставува 

предност при користење на cloud computing (од 1 - не е воопшто предност до 5 - голема 

предност). 

  1 2 3 4 5 Тотал СВ 

1 Достапност и леснотија 

на пристап до хардвер и 

софтвер 

5 7 40 40 60 152 3.94 

2 Подобра безбедност и 

контрола на податоците 

13 15 44 34 46 152 3.56 

3 Подобра 

организираност на 

податоците 

10 5 46 42 50 153 3.76 

4 Полесна 

соработка/размена на 

информации со други 

организации 

7 8 36 39 61 151 3.92 

5 Подобар квалитет на 

услугата/производот 

4 14 44 33 56 151 3.81 

6 Подобар пристап до 

услуги кои се нудат 

онлајн 

7 8 30 38 68 151 4.01 

7 Подобро собирање и 

обработката на 

податоците 

10 6 41 35 57 149 3.83 

8 Пристап до податоци во 

секое време/на секое 

место/и од секаде 

4 2 24 26 94 150 4.36 

9 Економска 

поисплатливост 

(намалени капитални 

инвестиции) 

5 9 32 38 65 149 4.00 

10 Намален информатички 

кадар за поддршка на 

системите 

8 18 38 38 47 149 3.66 

11 Намалена 

администрација на 

системите 

5 11 39 41 53 149 3.85 

12 Полесна санација при 

евентуална хаварија на 

податоци 

5 13 32 40 56 146 3.88 

 

Во рангирањето на предностите за употреба на cloud computing за карактеристика со најголема предност 

е перцепирана можноста да се пристапи на податоците во секое време и од секое место (оценето со 

средна вредност од 4.36 од можни 5), подобриот пристап до услуги (4.1), намалените трошоци (4), 

достапноста, полесната соработка, полесната санација итн. Иако сите карактеристики поединечно се 
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перцепирани како позитивни отколку негативни (секогаш средната вредност е над 3), но како 

карактеристика со најмала предност е оценета безбедноста и контролата на податоците (3.56). Тоа 

укажува на фактот дека токму податоците и нивната безбедност е нешто што најмногу ги загрижува 

корисниците и потенцијалните корисници.         

 

8.  Дали вашата компанија користи cloud computing? (сфатено во широка смисла – од 

употреба на е-маил до нудење на услуги поврзани со cloud computing) 

 
 

    

1 a. Да   
 

42% 

2 b. Не   
 

44% 

3 c. Не, но 

планираме да 

воведеме 

  
 

14% 

 Total  100% 

 

58% од компаниите изјавиле дека не користат cloud computing, но 14% од нив планираат да воведат. 42% 

изјавиле дека користат.  
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9.  Доколку користите cloud computing ве молиме кажете ни за што го користите:  

 
 

    
 

 

1 a. За сопствени 

потреби на 

компанијата 

  
 

54% 

2 b. За 

надворешни 

лица 

  
 

1% 

3 c. И за двете   
 

44% 

 Total  100% 

 

Од оние 42% кои користат cloud computing, само еден процент го користат само за надворешни лица, 

додека најголем процент односно над половина го користат за сопствени потреби (54%). 44% го користат 

и за двете, односно и за сопствени потреби и за надворешни лица.   

 

10.     Доколку го користите за сопствени потреби ве молиме кажете ни за што поточно:  

 
 



14 
 

    

1 a. За е-маил   
 

45% 

2 b. За веб хостинг   
 

5% 

3 c. За бази на 

податоци 

  
 

25% 

4 d. Друго (ве молиме 

специфицирајте) 

  
 

26% 

 Total  100% 

 

Од 54% на компании кои користат cloud computing за сопствени потреби, најчеста е употребата поврзана 

со е-маил која се јавува кај 45% од компаниите, а потоа се базите на податоци (25%) и другите потреби 

(како што се сметководтсво, разни апликации итн.). Само 5% од компаниите се изјасниле дека користат 

cloud computing за хостирање на веб страници.    

 

d. Друго (ве молиме специфицирајте) 

Odredeni resenija/servisi 

email, core апликации 

Smetkovotstvo 

Нудење cloud базирани продукти (веб, бази, цели системи) 

емаил, веб хостинг, онлајн колаборација, складирање на податоци... 

екстерно тестирање 

за сето наведено погоре 

и за трите опции 

se od gorenavedenoto 

Све горе наведено 

Se 

Заштита на податоци, доплнителни ресурси 

Епошта, апликации, тест и развој, веб сервиси 

за е-маил, веб хостинг, бази на податоци 

веб хостинг, share на датотеки, e-архива 

Целото интерно работење е во клауд а и дел од корисниците користат клауд решенија 
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11.     Доколку го нудите на надворешни лица ве молиме кажете ни дали е наменет за:  

 
 

    

1 a. Директни корисници (законски 

наречени контролори на лични 

податоци) 

  
 

53% 

2 b. Компании кои понатаму го 

нудат на директни корисници 

  
 

16% 

3 c. И двете   
 

32% 

 Total  100% 

 

Од оние 45% кои користат cloud computing само или и како услуга која ја нудат и за надворешни лица 53% 

ја нудат на директни корисници (односно на контролорите на лични податоци), 16% на компании кои 

понатаму ја нудат услугата, а 32% и ги користат и двата начини на давање на услугата.   

 

12.  Кои услуги ги нудите на надворешните лица?  
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#    
 

% 

1 a. Софтвер како услуга 

(SaaS) 

  
 

57% 

2 b. Платформа како услуга 

(PaaS) 

  
 

41% 

3 c. Инфраструктура како 

услуга (IaaS) 

  
 

51% 

4 d. Друго (ве молиме 

пополнете) 

  
 

16% 

 

Од оние кои нудат услуги на надворешни лица, најчеста услуга е софтверот (SaaS) кај повеќе од 

половина од компаниите учесници во истражувањето (57%), но во ова прашање во кое се можни повеќе 

одговори, 51% исто така одговориле дека нудат  Инфраструктура како услуга (IaaS), 41% Платформа како 

услуга (PaaS) но и други услуги, како што е супервизија (16%).  

 

d. Друго (ве молиме пополнете) 

on line пристап до податоците во согласност со закон 

/ 

Супервизија 

 

13.     Колкава е  бројот на записи (лични податоци по човек) во вашата база на 

податоци во cloud системот?  

 
 

    
 

 

1 a. До 50   
 

57% 

2 b. 50-100   
 

21% 

3 c. 100-500   
 

9% 

4 d. Над 500   
 

13% 

 Total  100% 

 

Од оние кои нудат cloud computing на надворешни лица, најчести се оние кај кои бројот на лични записи е 

до 50 (57%), па потоа 50-100 (21%), над 500 (13%) и помеѓу 100-500 (9%).   
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14. Каква заштита користите за вашите клиенти?  

 
 

    
 

 

1 a. ISO стандард за IT 

безбедност 

  
 

49% 

2 b. Firewall   
 

58% 

3 c. Правилници за заштита на 

личните податоци 

  
 

80% 

4 d. Друго (ве молиме 

пополнете) 

  
 

7% 

 

Најчест посочен начин на заштита се правилниците за заштита на лични податоци, кај дури 80% од 

испитаниците. Сепак, треба да се земе предвид дека 63% од испитаниците се офицера за заштита на 

лични податоци, па се запознаени со правилниците. Firewall заштитата е наведена од 58% од компаниите 

а 49% исто така го заокружиле одговорот ISO стандард за IT безбедност. Тоа укажува на фактот дека 

повеќе од компаниите користат повеќе видови на заштита, односно комбинирани методи. 7% од 

испитаниците дополниле со други видови на заштита како што се енкрипција, log management, DDoS, 

NGFW, меѓународни сертификати итн.  

 

d. Друго (ве молиме пополнете) 

Енкрипција 

log management, DDoS, NGFW 

други межународни сертификати (ЕУ, Англија, САД, итн) 

сето горе набројано 
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15.     Каде ги чувате податоците?  

 
 

    
 

 

1 a. Во Македонија   
 

61% 

2 b. Во ЕУ и Европскиот еконосмки 

простор 

  
 

20% 

3 c. Надвор од ЕУ    
 

3% 

4 d. Комбинација од горенаведените   
 

17% 

 Total  100% 

 

Најголем дел од компаниите тврдат дека ги чуваат податоците во Македонија (61%), 20% во Европската 

Унија или пак во европскиот економски простор, а 17% комбинираат повеќе локации. Само 3% од 

компаниите се изјасниле дека податоците ги чуваат надвор од ЕУ, но не навеле каде.   

 

16.     Дали сметате дека податоците кои ги чувате во cloud системот се:  
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1 a. Сигурни   
 

72% 

2 b. Не се сигурни   
 

7% 

3 c. Не знам   
 

20% 

 Total  100% 

 

72% од претпријатијата сметаат дека податоците во cloud се сигурни. Сепак, речиси третина не се 

сигурни или не знаат (27%).  

 

17. Дали во вашата компанија има определено офицер за заштита на личните податоци ?  

 
 

    
 

 

1 a. Да   
 

80% 

2 b. Не   
 

13% 

3 c. Нема, но планираме да 

определиме 

  
 

7% 

 Total  100% 

 

80% од компаниите имаат офицер за заштита на лични податоци, 18% немаат, додека 7% планираат да 

воведат.  
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18.     Дали офицерот за заштита на личните податоци e одговорен и за заштитата на 

личните податоци во однос на cloud computing?  

 
 

    
 

 

1 a. Да   
 

66% 

2 b. Не   
 

34% 

 Total  100% 

 

Кај 66% од компаниите, офицерот за заштита на личните податоци е тој кој е одговорен за заштита и на 

податоците поставени на cloud-от.   

 

 

 

19.     Дали сте запознаени со законската регулатива во врска со cloud computing?  

 
 



21 
 

    
 

 

1 a. Да, го познавам законот што се 

однесува на cloud computing 

  
 

18% 

2 b. Да, законот за заштита на лични 

податоци го покрива и ова прашање 

  
 

20% 

3 c. Не сум запознаен/а   
 

62% 

 Total  100% 

 

Точниот одговор дека законот за заштита на лични податоци е тој кој го покрива и прашањето за cloud 

computing е познат за само 20% од испитаниците. Дури 62% воопшто не се запознени дека ваков закон 

постои, а 18% сметаат дека постои посебен закон кој ја покрива оваа проблематика.  
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20. Доколку вашата организација не користи воопшто или малку користи cloud computing 

ве молиме за секоја од точките определете (од  1 – голем недостаток до 5 – мал 

недостаток). 

  1 2 3 4 5 Тотал СВ 

1 Cloud computingот не 

е  организиран за да 

може мојата 

организација да 

зависи од него 

14 17 40 11 18 100 3.02 

2 Недоволен поттик за 

користење на услуги 

во Cloud 

20 17 39 10 15 101 2.83 

3 Општ отпор кон 

промени во работење 

16 14 40 15 15 100 2.99 

4 Заради законските 

регулативи - да не се 

пренесуваат 

податоци во 

странство 

25 16 35 7 16 99 2.73 

5 Загриженост за 

интегрирање на 

апликациите во Cloud 

со постоечките ИТ 

24 11 37 11 13 96 2.77 

6 Загриженост за 

безбедност на 

податоците или за 

приватност и заштита 

на личните податоци 

24 18 30 8 15 95 2.71 

7 Загриженост да не се 

изгубат податоците 

23 15 32 12 15 97 2.80 

8 Општа недоверба во 

моделот на Cloud 

computing и 

добавувачите во 

Cloud 

15 17 40 7 16 95 2.92 

9 Податоците се 

користат во 

комерцијални цели, а 

не за намената за која 

се собрани 

15 16 38 9 16 94 2.95 

10 Инвестиравме во 

сопствена мрежна 

инфраструктура, па 

не би добиле доволна 

поддршка или 

заштеда 

22 16 33 9 15 95 2.78 

11 Недостига соодветна 33 21 25 4 14 97 2.43 
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обука 

12 Недоволна техничка 

поддршка од 

провајдерите на 

Cloud 

22 22 33 8 11 96 2.63 

13 Миграцијата на 

постојните апликации 

е премногу 

тешка/скапа 

27 17 31 7 13 95 2.60 

14 Месечните трошоци 

се премногу високи 

20 18 32 12 13 95 2.79 

15 Инсталацијата и 

конфигурацијата 

премногу чинат 

17 20 37 8 11 93 2.74 

16 Менаџментот не го 

разбира/поддржува 

користењето на Cloud 

computing 

22 17 34 10 15 98 2.79 

17 Немам детални 

познавања што е 

Cloud computing (од 

законски, ИТ и 

практичен аспект) за 

да знам кои се 

пречките 

24 16 31 6 23 100 2.88 

 

Немањето соодветна обука е перцепирано како една од најголемите недостатоци кога станува збор за 

употребата на Cloud, во овој дел од истражувањето кое го одговараа само оние кои се уште не 

употребуваат Cloud. Исто така тука се и недоволната техничка поддршка, компликациите поврзани со 

миграцијата на податоци итн. Како помали недостатоци се сметаат организацијата на Cloud како и 

општиот отпор во промените во работењето.   
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Анекс 1 – крос табулации  
 

  

  

  
4.     Дали сте, исто така, и офицер за заштита на личните 

податоци во компанијата каде што работите 

Да Не Total 

6.     Кое е нивото на вашето 

познавање во врска со cloud 

computing? 

a. Знам што е cloud computing 
41 38 79 

36.61% 56.72% 44.13% 

b. Имам некои познавања за cloud 

computing 

35 17 52 

31.25% 25.37% 29.05% 

c. Немам познавања за cloud 

computing 

36 12 48 

32.14% 17.91% 26.82% 

Total 

112 67 179 

100.00% 100.00% 100.00% 

 

Изненадувачки е дека голем е процентот (над 56%) на оние кои не се офицери на заштита на лични податоци а тврдат дека знаат што е cloud computing.  

 

  

  

  
5.     Кој е одговорен во вашата компанија за донесувањe на одлуки во врска со информатичките 

технологии? 

a. 

Менаџментот 

b. Менаџментот со 

поддршка на лицето 

одговорно за ИТ 

c. Менаџментот заедно со 

лицето одговорно за ИТ 

d. Лицето 

одговорно за ИТ 
e. Друго  

Total 

6.     Кое е 

нивото на 

вашето 

познавање во 

врска со cloud 

computing? 

a. Знам што е cloud computing 17 25 26 7 5 80 

41.46% 40.98% 59.09% 46.67% 29.41% 44.94% 

b. Имам некои познавања за cloud 

computing 

10 22 12 3 5 52 

24.39% 36.07% 27.27% 20.00% 29.41% 29.21% 

c. Немам познавања за cloud 14 14 6 5 7 46 
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computing 34.15% 22.95% 13.64% 33.33% 41.18% 25.84% 

Total 

41 61 44 15 17 178 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Компаниите каде што менаџментот заедно со ИТ лицето ги донесуваат одлуките поврзани со cloud computing тврдат дека најмногу знаат на што се однесува 

терминот во однос на останатите групи опфатени со истражувањето.  

 

  

  

  
2. Колку вработени има вашата 

компанија? 

01-10 10-50 50-250 над 250 Total 

8.     Дали вашата компанија користи 

cloud computing?  

a. Да 14 32 20 8 74 

50.00% 50.79% 29.85% 47.06% 42.29% 

b. Не 
8 23 38 6 75 

28.57% 36.51% 56.72% 35.29% 42.86% 

c. Не, но планираме да 

воведеме 

6 8 9 3 26 

21.43% 12.70% 13.43% 17.65% 14.86% 

Total 

28 63 67 17 175 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Истражувањето покажува дека cloud computing најмногу користат компаниите кои имаат меѓу 1-50 вработени.  

 

  

  

  
9.     Доколку користите cloud computing ве молиме кажете ни за што го 

користите:  

a. За сопствени потреби на 

компанијата 

b. За надворешни 

лица 

c. И за 

двете Total 

2. Колку вработени има вашата компанија? 01-10 8 0 4 12 
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22.22% 0.00% 13.33% 18.18% 

10-50 
5 0 22 27 

13.89% 0.00% 73.33% 40.91% 

50-250 
17 0 2 19 

47.22% 0.00% 6.67% 28.79% 

над 

250 

6 0 2 8 

16.67% 0.00% 6.67% 12.12% 

Total 

36 0 30 66 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Компаниите кои имаат меѓу 50-250 вработени најчесто користат cloud computing за сопствени потреби, додека оние кои имаат помеѓу 10-50 вработени и за 

надворешни лица како и за сопствени потреби.  

 

  

  

  
4.     Дали сте, исто така, и офицер за заштита на личните податоци 

во компанијата каде што работите 

Да Не Total 

19.     Дали сте запознаени со 

законската регулатива во 

врска со cloud computing?  

a. Да, го познавам законот што се 

однесува на cloud computing 
15 8 23 

15.79% 13.79% 15.03% 

b. Да, законот за заштита на лични 

податоци го покрива и ова прашање 

18 11 29 

18.95% 18.97% 18.95% 

c. Не сум запознаен/а 
62 39 101 

65.26% 67.24% 66.01% 

Total 

95 58 153 

100.00% 100.00% 100.00% 

 

И офицерите за заштита на лични податоци и оние кои не се подеднакво ја познаваат законската регулатива во однос на cloud computing.  
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9.     Доколку користите cloud computing ве молиме кажете ни за што го 

користите:  

a. За сопствени потреби на 

компанијата 

b. За надворешни 

лица 

c. И за 

двете Total 

16.     Дали сметате дека 

податоците кои ги чувате 

во cloud системот се: 

a. Сигурни 25 0 24 49 

71.43% 0.00% 77.42% 73.13% 

b. Не се 

сигурни 

2 1 2 5 

5.71% 100.00% 6.45% 7.46% 

c. Не знам 
8 0 5 13 

22.86% 0.00% 16.13% 19.40% 

Total 

35 1 31 67 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Изненадувачки но компаниите кои користат cloud computing и како услуга кон надворешни лица сметаат дека истите се сигурни во малку поголем степен од оние 

кои ги користат за сопствени потреби. тоа може да се темели на поголемата информираност во врска со проблематиката.  

 

  

  

  6.     Кое е нивото на вашето познавање во врска со cloud computing?... 

a. Знам што е cloud 

computing 

b. Имам некои познавања 

за cloud computing 

c. Немам познавања за 

cloud computing Total 

19.     Дали сте запознаени со 

законската регулатива во врска 

со cloud computing? ... 

a. Да, го познавам законот што се 

однесува на cloud computing 

18 4 1 23 

24.66% 9.09% 2.70% 14.94% 

b. Да, законот за заштита на 

лични податоци го покрива и ова 

прашање 

18 10 2 30 

24.66% 22.73% 5.41% 19.48% 

c. Не сум запознаен/а 
37 30 34 101 

50.68% 68.18% 91.89% 65.58% 

Total 73 44 37 154 
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100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

   

Оние кои не знаат што е cloud computing не го познаваат ни законот во врска со проблематиката.  

 

  

  

  
8.     Дали вашата компанија користи cloud computing?  

a. Да b. Не c. Не, но планираме да воведеме Total 

19.     Дали сте запознаени со 

законската регулатива во врска со 

cloud computing? 

a. Да, го познавам законот што се 

однесува на cloud computing 
18 10 1 29 

26.47% 14.71% 4.17% 18.13% 

b. Да, законот за заштита на лични 

податоци го покрива и ова 

прашање 

17 10 4 31 

25.00% 14.71% 16.67% 19.38% 

c. Не сум запознаен/а 
33 48 19 100 

48.53% 70.59% 79.17% 62.50% 

Total 

68 68 24 160 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Оние кои не користат но и оние кои планираат да воведат cloud computing најмалку се запознаени со законската регулатива.  

 

  

  

  15.     Каде ги чувате податоците?  

a. Во 

Македонија 

b. Во ЕУ и Европскиот 

еконосмки простор 
c. Надвор од ЕУ  

d. Комбинација од 

горенаведените Total 

16.     Дали сметате дека 

податоците кои ги чувате во cloud 

системот се:  

a. Сигурни 25 12 0 10 47 

62.50% 92.31% 0.00% 100.00% 72.31% 

b. Не се 

сигурни 

3 1 0 0 4 

7.50% 7.69% 0.00% 0.00% 6.15% 
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c. Не знам 
12 0 2 0 14 

30.00% 0.00% 100.00% 0.00% 21.54% 

Total 

40 13 2 10 65 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Оние кои ги чуваат податоците во Македонија сметаат дека истите се сигурни или пак не знаат дали се сигурни. Оние кои ги чуваат во ЕУ и Европскиот економски 

простор речиси апсолутно веруваат дека се сигурни.  
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Заклучоци  
 

- Воведното прашање во врска со одлуките кои се однесуваат на информатичките технологии 

укажуваат на тоа дека истите најчесто ги донесува менаџментот со поддршка на ИТ лицето 

(или одделот), потоа се оние кај кои тоа го прави менаџментот заедно со ИТ лицето или пак 

само менаџментот. Поретка е ситуацијата кога тоа се изведува на друг начин (управен одбор, 

извршител, надзорен одбор). Најретко, но сепак присутно е кога само лицето одговорно за ИТ ја 

донесува одлуката (во 8% од ситуациите).    

- 45% од испитаниците тврдат дека знаат што е cloud computing, па заедно со оние кои велат 

дека имаат некакви познавања (29%) стигнуваме до 74%. Сепак, речиси една третина не знаат 

на што се однесува терминот cloud computing, што не значи дека и не го употребуваат.  

- Најголемата перцепирана предност во употреба на cloud computing е можноста да се 

пристапи на податоците во секое време и од секое место, подобриот пристап до услуги, 

намалените трошоци, достапноста, полесната соработка, полесната санација итн. Иако сите 

карактеристики поединечно се перцепирани како позитивни отколку негативни, како 

карактеристика со најмала предност е оценета безбедноста и контролата на податоците.  

- 58% од компаниите изјавиле дека не користат cloud computing, но 14% од нив планираат да 

воведат. 42% изјавиле дека користат.   

- Од оние кои користат cloud computing, само еден процент го користат само за надворешни лица, 

додека повеќе од половина го користат за сопствени потреби, а 44% го користат и за двете, 

односно и за сопствени потреби и за надворешни лица.   

- Од компаниите кои користат cloud computing за сопствени потреби, најчеста е употребата 

поврзана со е-маил која се јавува кај 45% од компаниите, а потоа се базите на податоци 

другите потреби (како што се сметководтсво, разни апликации итн.). Само 5% се изјасниле дека 

користат cloud computing за хостирање на веб страници.    

- Од оние кои ја нудат на надворешни лица, 53% тоа го прават кон директни корисници, 16% на 

компании кои понатаму ја нудат услугата, а 32% ги користат и двата начини на давање на 

услугата.   

- Најчеста понудена услуга е софтверот (SaaS) кај повеќе од половина од компаниите 

учесници во истражувањето (57%), но 51% исто така одговориле дека нудат  Инфраструктура 

како услуга (IaaS), 41% Платформа како услуга (PaaS) но и други услуги, како што е 

супервизија.  

- Најчести се оние компании кај кои бројот на лични записи е до 50 (57%), па потоа 50-100 (21%), 

над 500 (13%) и помеѓу 100-500 (9%).   

- Најчест посочен начин на заштита се правилниците за заштита на лични податоци, кај дури 

80% од испитаниците, Firewall заштитата е наведена од 58% од компаниите а 49% исто така 

го заокружиле одговорот ISO стандард за IT безбедност. Тоа укажува на фактот дека повеќе 

од компаниите користат повеќе видови на заштита односно комбинирани методи. 7% од 

испитаниците дополниле со други видови на заштита како што се енкрипција, log management, 

DDoS, NGFW, меѓународни сертификати итн.  

- Најголем дел од компаниите тврдат дека ги чуваат податоците во Македонија (61%), 20% во 

Европската Унија или пак во европскиот економски простор, а 17% комбинираат повеќе локации. 

Само 3% од компаниите се изјасниле дека податоците ги чуваат надвор од ЕУ.   

- 72% од претпријатијата сметаат дека податоците во cloud се сигурни. Сепак, речиси 

третина не се сигурни или не знаат (27%).  

- 80% од компаниите имаат офицер за заштита на лични податоци, 18% немаат, додека 7% 

планираат да воведат.  
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- Кај 66% од компаниите, офицерот за заштита на личните податоци е тој кој е одговорен за 

заштита и на податоците поставени на cloud-от.   

- Точниот одговор дека законот за заштита на лични податоци е тој кој го покрива и 

прашањето за cloud computing е познат за само 20% од испитаниците. Дури 62% воопшто 

не се запознаени дека ваков закон постои, а 18% сметаат дека постои посебен закон кој ја 

покрива оваа проблематика.  

- Немањето соодветна обука е перцепирано како една од најголемите недостатоци кога 

станува збор за употребата на Cloud, недоволната техничка поддршка, компликациите 

поврзани со миграцијата на податоци итн. Како помали недостатоци се сметаат 

организацијата на Cloud како и општиот отпор во промените во работењето.   

- Крос табулациите покажуваат дека  

o Компаниите каде што менаџментот заедно со ИТ лицето ги донесуваат одлуките 

поврзани со cloud computing тврдат дека најмногу знаат на што се однесува терминот во 

однос на останатите групи опфатени со истражувањето.  

o Сloud computing најмногу користат компаниите кои имаат меѓу 1-50 вработени.  

o Компаниите кои имаат меѓу 50-250 вработени најчесто користат cloud computing за 

сопствени потреби, додека оние кои имаат помеѓу 10-50 вработени и за надворешни 

лица како и за сопствени потреби.  

o И офицерите за заштита на лични податоци и оние кои не се подеднакво ја познаваат 

законската регулатива во однос на cloud computing.  

o Изненадувачки но компаниите кои користат cloud computing и како услуга кон 

надворешни лица сметаат дека истите се сигурни во малку поголем степен од оние кои 

ги користат за сопствени потреби, што може да се темели на поголемата 

информираност во врска со проблематиката.  

o Оние кои не знаат што е cloud computing не го познаваат ни законот во врска со 

проблематиката.  

o Оние кои не користат но и оние кои планираат да воведат cloud computing најмалку се 

запознаени со законската регулатива.  

o Оние кои ги чуваат податоците во Македонија сметаат дека истите се сигурни или пак не 

знаат дали се сигурни. Оние кои ги чуваат во ЕУ и Европскиот економски простор речиси 

апсолутно веруваат дека се сигурни.  
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Квалитативно истражување  
 

Земајќи предвид дека квантитативниот дел од истражувањето вклучуваше компании од различна област, 

а со цел да се навлезе подлабоко во прашањето на cloud computing, истражувачкиот тим се одлучи и за 

квалитативен дел со кој преку разговор со лица активно вклучени во ИТ компании а со тоа имаат и добро 

познавање на темата. Преку овие разговори се оствари подлабинско разбирање на локалните состојби не 

само во врска со компаниите каде што работат овие лица туку и за општата слика во Македонија.  

 

Употреба на cloud computing во земјата  

 

„Сloud computing-от во моментов не е регулиран (во смисол на тоа кој може да биде провајдер на услуги и 

дефинирање на деталите во врска со тоа) – што од една страна е добро затоа што уште има доста 

простор, но од друга е лошо затоа што има корисници кои токму поради тоа не се одлучуваат за употреба 

на истиот.“ – посочи еден од испитаниците.  

  

Учесниците во истражувањето се сложија дека терминот cloud computing иако актуелен од пред скоро 

време не претставува нешто сосема ново, туку напротив некој услуги кои долго време претходно биле 

присутни во ИТ сферата сега се ставени под овој „Buzzword“. Големите компании, особено оние на кои 

основна област на работа им е ИТ, а особено оние кои нудат услуги користејќи cloud computing многу 

добро знаат што подразбира терминот, употребувајќи прецизни дефиниции за истиот. Сепак, тие се 

свесни дека границите на употреба се многу пошироко поставени – „Сите имаат некаква збирка на 

податоци – само е прашање дали истата е едноставна или пак комплицирана каква што е онаа со 

матични податоци...“. Па така, постојат доста помали компании како што се на пример сметководствените 

фирми кои несвесно ги изнесуваат податоците на своите клиенти од земјата, рече еден од испитаниците.  

Најмалку познавање во врска со cloud computing сепак имаат корисниците кои ја користат оваа услуга 

преку некоја друга компанија – истите најчесто немаат доволно познавање во врска со оваа 

проблематика дури и кога доверуваат податоци кои се од исклучително значење за нивната компанија.  

Еден од соговорниците го спомена и проблемот со програмерите од аспект на тоа дека често во малите 

компании истите не знаат како да прават решенија кои се веб базирани. Па со тоа и дека основните 

проблеми потекнуваат од таму.     

Усогласувањето со правилата на ЕУ, на патот кон станување член наметнуваат дополнителни чекори при 

употребата на овие услуги поврзани со интернетот, за кои не сите компании се свесни.   

 

 

Улогата на личните податоци при употреба на cloud computing 

 

За учесниците во интервјуата заштитата на личните податоци е клучен аспект при употреба на cloud 

computing. И во овој поглед ситуацијата е следна – компаниите во областа на ИТ секторот се запознаени 

со можностите за злоупотреба и се што треба да се направи за истата да се спречи. Повторно крајните 

корисници се оние кои често не се свесни на што се согласуваат. Па така, дури и кога имаат информации 

во облик на упатства за приватност не ги читаат истите што води до тоа да се жалат или да се 

вчудоневидени од аспекти кои секако требало да ги прочитаат. Предолгите и најчесто, за обичниот човек, 

досадни упатства никому не му се интересни па најчесто согласноста на крајот на текстот не е прашање 

на свесен избор.   
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Од законската регулатива до целосно регулиран пазар 

 

Во моментот за некои од испитаниците законската регулатива е сосема доволна и соодветна на условите 

во Македонија, па дури и попрецизна во однос на некои други европски земји. Сепак, за оние кои се 

подлабоко навлезени во темата таа е недоволна. Имено, неколкумина од испитаниците посочија дека 

проблемот не е во следење на правилата од страна на компаниите туку до систематизирана контрола. 

Имено, за некои од испитаниците контролите кои ги спроведува ДЗЛП се на ниво на политики, преку 

обезбедување дека компаниите ги следат правилата и ги поседуваат неопходните правилници. Но се 

додека нема механизми со кои ќе се контролира точниот пристап – преку контрола со ревизиска трага, 

никој не може да каже точно што сега или во минатото се случувало со еден личен податок. Системот, кој 

веќе постои во финансиските институции треба да се примени и во cloud computing-от за да може 

навистина да се регулира овој сектор на работа. Но за тоа да се случи потребно е да се почне употреба 

на ИСО сертифицирање (27000), создавање на општа регулатива која најверојатно би била под контрола 

на АЕК (а би вклучувала и кој воопшто може да нуди вакви услуги), за потоа Дирекцијата да може да се 

грижи за аспектот на лични податоци.       
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Проектот е изработен со поддршка на норвешкиот орган за заштита на личните 

податоци – Datatilsynet за  

Дирекцијата за заштита на лични податоци на Македонија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истражувањето е сопственост на Дирекцијата за заштита на лични податоци на Македонија 

која е издавач на публикацијата.  

  

Сите права се задржани, репродуцирањето, копирањето, трансмисијата или преводот на кој 

било дел од оваа публикација може да се изврши единствено под следните услови: со 

претходна дозвола на издавачите, заради цитирање во анализа на книгата и под услови 

изложени во продолжение. Авторското право на оваа публикација е заштитено, но 

публикацијата може да се репродуцира на кој било начин и без наплата за едукативни намени. 

За копирањето вo други услови, за употреба во други публикации или пак за превод или 

адаптација, треба да се обезбеди претходна дозвола од издавачите. 
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