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1. Вовед 

 

Живееме во ера каде што тековните активности не можеме да ги 

замислиме без пристап до Интернет. Секојдневно посетуваме десетици 

или неделно стотици интернет страници на кои пристапуваме со брзо и 

едноставно впишување на интернет адресата. Но за да се пристапи до 

една интернет страница, потребни се две клучни работи: истата да има 

регистриран домен и да има закупено интернет простор наречен 

хостинг.  

Во Република Македонија при крајот на 2012 година се 

либерализираше1 регистрацијата на врвниот .mk домен, а од почетокот 

на 2014 година се воведе и врвниот .мкд кириличен домен2, со што 

приватни правни субјекти можат да вршат регистрација online, со 

неколку клика. Пред тоа, задолжен за регистрација на домените, по 

писмена форма со достава на хартиени документи, беше МарНЕТ, 

Македонската академска истражувачка мрежа.  

Цел на ова оваа компаративна анализа ќе биде споредбата на 

цените за регистрација и продолжување т.е. обнова на домените кои ги 

нудат регистрарите кои се регистрирани на интернет страницата на 

МарНЕТ3. Исто така, поголемиот дел од истите тие регистрари нудат и 

хостинг пакети, со што ќе се изврши споредба на понудите и цените 

помеѓу конкурентите.  

Институтот за развој на електронските комуникации ИНРЕКОМ 

Скопје има за цел со оваа анализа да препорача промени во понудите 

и цените, со цел раздвижување на пазарот во македонскиот интернет 

простор, за поевтино регистрирање и отворање на интернет страници 

кај физичките и правни лица. Дополнително оваа компаративна 

анализа може да послужи и како еден вид калкулатор со цел заштеди 

кај корисниците т.е. тие што се претплатиле.  

                                                             
1 https://www.mkd.mk/75015/makedonija/registracija-na-makedonskite-internet-domejni-liberalizacija  
2 http://marnet.mk/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-
%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BE-%D0%BD%D0%B0/  
3 http://marnet.mk/domeni/registrari/lista-na-registrari/  

https://www.mkd.mk/75015/makedonija/registracija-na-makedonskite-internet-domejni-liberalizacija
http://marnet.mk/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BE-%D0%BD%D0%B0/
http://marnet.mk/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BE-%D0%BD%D0%B0/
http://marnet.mk/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BE-%D0%BD%D0%B0/
http://marnet.mk/domeni/registrari/lista-na-registrari/


 
 

 5 

2. Анализа на цените за регистрација на домен 

 

Првиот дел од компаративната анализа има за цел да ги спореди 

цените помеѓу 18 регистрирани4 субјекти кои вршат регистрација на .mk 

и/или .мкд домените. ИНРЕКОМ Скопје нема за цел да диктира 

промени, туку анализира во насока на корекции за поголема достапност 

до физичките и правни лица со понизок буџет. Податоците се јавно 

достапни на интернет страниците на компаниите и не претставува 

платено рекламирање. 

 

2.1. Zemi.mk 

Zemi.mk5 е бренд на Vortechs Media6, кој ги нуди .mk домените, 

вклучително и кириличниот .мкд домен.  

Земи.мк домените за регистрација на една година се со цена од 

699 денари, додека пак за обнова за една година е 549 денари.7 Земи.мк 

исто така има можност за регистрација на домени и во времетраење од 

две до десет години, согласно правилник од МарНЕТ.  

Во продолжение, табеларниот приказ на цените: 

 

 Како забелешка во поглед на понудата е тоа што не нудат 

интернационални генерички домени (.com, .net …) и се препорачува 

нивно воведување во своите пакети. 

 

 

                                                             
4 http://marnet.mk/domeni/registrari/  
5 https://zemi.mk/  
6 http://vmedia.mk/  
7 https://zemi.mk/Domain.aspx  

 

http://marnet.mk/domeni/registrari/
https://zemi.mk/
http://vmedia.mk/
https://zemi.mk/Domain.aspx


 
 

 6 

2.2. Mkhost.mk 

МК Хост е хостинг провајдер и домен регистрар кој започнал со 

работа во 2006та година8.  

Цената на регистрација на .mk или .мкд домен за времетраење од 

една година изнесува 999 денари9. Обновата пак изнесува 699 денари. 

Исто така постои ценовник и за регистрација од две до десет години.  

Во продолжение, табеларниот приказ на цените: 

 

 Освен македонските домени, МК Хост нуди и регистација на 

интренационалните и тоа: .com, .org, .net, .me, .info, .biz, .us, .name, .eu, 

.ca, .tel, .pro и многу други по цена од 999 денари за регистрација, а исто 

толку и за обнова и за трансфер. 

 

2.3. Uhost.mk 

Ухост е исто македонска компанија со повеќе ИКТ услуги која 

постои на македонскиот пазар повеќе од 10 години10, почнувајќи од 

2006та. 

Ухост ги нуди македонските домени за цена од 850 денари додека 

за обнова на истите е 690 денари11. Останатите цени за во период од 

две до десет години, се табеларано прикажани во продолжение: 

 

 Исто така нуди и операции и со други, интернационални генерички 

домени и тоа: .com, .net, .org, .info, .name, .biz, .us и други почнувајќи од 

850 денари, цена која е за регистрација, а исто толку и за обнова или 

трансфер. 

                                                             
8 https://www.mkhost.com.mk/about-us/ 
9 https://www.mkhost.com.mk/domains/ 
10 https://uhost.mk/about_us 
11 https://uhost.mk/domeni 

https://www.mkhost.com.mk/about-us/
https://www.mkhost.com.mk/domains/
https://uhost.mk/about_us
https://uhost.mk/domeni


 
 

 7 

2.4. Ihost.mk 

Ихост е домен регистрар кој ги нуди македонските домени како и 

одредени интернационални домени.  

Цената12 на македонските но и на интернационалните за да се 

регистрираат изнесува 890 денари, додека пак за обнова истата е 790 

денари.  

Забелешка за овој регистрар е тоа што нема можност за 

регистрација на кириличниот .мкд домен, како и немањето можност 

за регистрација или обнова на домени за период од две до десет 

години.  

 

2.5. Inhost.mk 

ИнХост е македонски бренд под групацијата на ПРОЦЕС ИН 

ДООЕЛ, основана во 2002 година, од кога и опслужува ИТ консултации 

и интернет развој на разни групи на коминтенти каде вешто ги 

имплементира светските трендови од информатичката технологија во 

македонското стопанство13. 

ИнХост нуди регистрација на .mk домените за цена од 930 денари, 

додека пак за обнова изнесува 620 денари14.  

За разлика од македонските домени, интернационалните домени 

(.com, .edu, .org и други) се со можност за регистрација до три години15, 

за различни цени.  

Главна забелешка е во поглед на тоа што и овој домен 

регистрар нема можност за регистрација или обнова на домените 

во период од две до десет години. Дополнителна забелешка е и 

прегледноста во поглед на цените односно дизајнот на интернет 

страницата за пристапување до истите. 

 

                                                             
12 http://www.ihost.mk/cenovnik.php 
13 https://inhost.mk/about-us/ 
14 https://inhost.mk/domains/ 
15 https://inhost.mk/domains-price/ 

http://www.ihost.mk/cenovnik.php
https://inhost.mk/about-us/
https://inhost.mk/domains/
https://inhost.mk/domains-price/
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2.6. Registar.mk 

Регистар.мк е во сопственост на МАРцок регистри кој постои од 

2013 година и нуди само регистрација на домени како неутрален 

опслужувач без нудење на хостинг пакети16. 

Цената за регистрација или пак за обнова на доменот изнесува 

777 денари17.  

Препорака а воедно и забелешка е што овој домен регистрар 

нема можност за регистрација на домените за период од две до 

десет години. Исто така се препорачува и воведување на можност 

за регистрација и на генеричките интернационални домени (.com, 

.net, …). 

 

2.7. Domains.mk 

Домеинс.мк е во сопственост на Унет18. Во 2014 година УНЕТ 

станува официјален регистрар во рамките на националниот домен .mk. 

 Домеинс.мк нуди регистрација на .mk домени по цена од 999 

денари, додека обновата изнесува 799 денари19. Исто така постои 

можност за регистрација на македонските домени во период од две до 

десет години.  

Во продолжение, табеларниот приказ на цените: 

 

 Компанијата врши регистрација и на интернационалните т.е. 

генеричките домени: .com, .org и .net по цена од 999 денари како и 

обнова за истата цена.  

 Забелешка за овој регистрар се однесување на немањето на 

кириличниот .мкд домен.  

                                                             
16 https://registrar.mk/docs/MARcom_policy.pdf 
17 https://registrar.mk/prices.asp 
18 https://domains.mk/ZaNas.html 
19 https://domains.mk/tarifnik.html 

https://registrar.mk/docs/MARcom_policy.pdf
https://registrar.mk/prices.asp
https://domains.mk/ZaNas.html
https://domains.mk/tarifnik.html
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2.8. Maxhosting.mk 

Максхостинг е основана во 2011та од страна на компанијата 

Глобал нет20. Истата нуди хостинг и домеин услуги, како и други 

интернет решенија. 

Цените за регистрација на македонските .mk и .мкд домени 

започнуваат од 800 денари додека пак за обнова изнесува 650 денари 

годишно21. Исто така постои можност за регистрација во времетраење 

од две до десет години.  

Во продолжение, табеларниот приказ на цените: 

 

 Забелешка во поглед на овој регистрар е немањето на можност 

за регистрација на генеричките домени (.com, .net, …).  

 

2.9. Gohost.mk 

Хостинг компанијата ГоХост е предводена од Веј Глобал ИТС 

ДОО Скопје22. Нуди основни домен и хостинг услуги. 

ГоуХост нуди регистрација на .mk и .мкд домени по цена од 999 

денари, додека пак за обнова изнесува 79923. Цената се однесува и на 

интернационалните генерички домени.  

Забелешка на овој домен регистрар се однесува на немањето 

можност за регистрација или обнова на домените за период од две 

до десет години.  

 

 

 

                                                             
20 https://maxhosting.mk/index.php/za-nas/company-profile.html 
21 https://maxhosting.mk/index.php/domains/reg-domeni-mk.html 
22 https://www.gohost.mk/za-nas/ 
23 https://www.gohost.mk/domain/ 

https://maxhosting.mk/index.php/za-nas/company-profile.html
https://maxhosting.mk/index.php/domains/reg-domeni-mk.html
https://www.gohost.mk/za-nas/
https://www.gohost.mk/domain/
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2.10. Digihost.mk 

Дигихост нуди регистрација на македонските .mk и .мкд домени по 

цена од 999 денари, додека обновата на адресата изнесува 799 

денари24. Компанијата нуди и регистрација за период од две до десет 

години. 

Во продолжение, табеларниот приказ на цените: 

 

 Дигихост нуди и регистрација на генерички домени во период од 

една до пет години, по почетна цена од 999 денари а воедно и цената 

e за обнова изнесува исто така 999 денари. 

 

2.11. Prohost.com.mk 

Прохост е формирана на 11 Јуни 2006 година со цел да понуди 

беспрекорни веб хостинг услуги за своите клиенти, на физички лица 

како индивидуални корисници, а исто така и правни лица како деловни 

корисници на територијата на Р. Македонија.25 

Прохост нуди регистрација на .mk домени за цена од 899 денари, 

додека пак обновата за истата изнесува 649 денари.26 Освен тоа, исто 

таа постои можност за регистрација во период од две до десет години. 

Во продолжение, табеларниот приказ на цените: 

 

 Прохост нуди и регистрација на генерички домени исто така 

почнувајќи од 899 денари27. 

 

                                                             
24 http://digihost.mk/cenovnik/  
25 https://prohost.com.mk/aboutus.html 
26 https://prohost.com.mk/mkdomains.html 
27 https://prohost.com.mk/support/cart.php?a=add&domain=register 

 

http://digihost.mk/cenovnik/
https://prohost.com.mk/aboutus.html
https://prohost.com.mk/mkdomains.html
https://prohost.com.mk/support/cart.php?a=add&domain=register
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2.12. Server.com.mk 

Сервер.ком.мк нуди регистрација на .mk домени по цена од 840 

денари, додека пак обновата на доменот изнесува 640 денари28.  

Иако на интернет страница пишува дека домените можат да 

се регистрираат и на период од две до десет години, no за истите 

нема ценовник.  

Исто така, Сервер.ком.мк нуди регистрација и обнова на 

генерички домени по цена од 690 денари29.  

 

2.13. Ddhost.mk 

ДДХост е во сопственост на ИТ компанијата ДДКом30, која постои 

од 2006та година31.  

Почетната цена за регистрација на .mk и .мкд домените изнесува 

950 денари, додека пак обновата е 590 денари32. Исто така постои 

можност за регистрација и обнова на период од две до десет години. 

Во продолжение, табеларниот приказ на цените: 

 

Регистрарот нуди можност и регистрација на интернационалните 

генерички домени, по цена почнувајќи од 700 денари. 

 

2.14. Globalnet.mk 

Глобалнет е компанија која постои од 2003 година и нуди различни 

ИКТ решенија33, меѓу кои и хостинг и регистрација на домени. 

                                                             
28 http://oldsite.server.com.mk/pdf/tarifnik_22-08-2014.pdf 
29 https://server.com.mk/ 
30 https://ddcom.mk/zanas 
31 https://ddhost.mk/aboutus.php 
32 https://ddhost.mk/domains.php#tabelaceni 
33 http://www.globalnet.mk/index.php/about.html 

 

http://oldsite.server.com.mk/pdf/tarifnik_22-08-2014.pdf
https://server.com.mk/
https://ddcom.mk/zanas
https://ddhost.mk/aboutus.php
https://ddhost.mk/domains.php#tabelaceni
http://www.globalnet.mk/index.php/about.html
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Регистрација на .mk домените кај Глобалнет изнесува 944 денари, 

додека пак обновата е 767 денари34.  

Компанијата нуди и регистрација на генерички домени по цена од 

1180 денари, а тоа е и цената за обнова. 

Забелешката за Глобалнет регистрарот се однесува за 

немањето можност да се регистрира кириличниот .мкд домен, а 

воедно и немањето на можност за регистрација или обнова на 

домени за период од две до десет години.  

 

2.15. Next-em.com.mk 

НЕКСТ-ЕМ ДООЕЛ е компанија со долгогодишно искуство во 

областа на ИТ технологијата и телекомуникациите која се појавува на 

домашниот и на странскиот пазар во 2006та година35. 

Некст-ем врши регистрација на македонските домени по цена од 

800 денари +18% односно 944 денари, додека обновата изнесува 472 

денари36.  

Забелешката за Некст-ем регистрарот се однесува за 

интернационалните домени37 кои се доспани на втората нивна 

интернет страница и препорачуваме истите да се понудат и на 

освновната. Дополнително не постои јавно објавена можност за 

регистрација за период од две до десет години иако истата ја нудат.  

 

2.16. Neotel.mk 

Неотел е телекомуникациски оператор формиран во 2004 година 

со македонски капитал од страна на реномираната ИТ компанија, 

Неоком АД. Повеќе од 10 години на пазарот нуди широк спектар на 

                                                             
34 http://www.globalnet.mk/index.php/hosting/reg-domeni.html 
35 http://next-em.com.mk/node/1 
36 http://next-em.com.mk/domeni?quicktabs_view__domeni__page_1=7#quicktabs-view__domeni__page_1 
37 http://hostiraj.com.mk/domains.php 

 

http://www.globalnet.mk/index.php/hosting/reg-domeni.html
http://next-em.com.mk/node/1
http://next-em.com.mk/domeni?quicktabs_view__domeni__page_1=7#quicktabs-view__domeni__page_1
http://hostiraj.com.mk/domains.php
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услуги од областа на широкопојасен интернет пристап, телефонија, 

изнајмени линии, хостирање и колокација на опрема38. 

Неотел нуди регистрација на .mk и .мкд домените по цена од 850 

денари годишно, а сумата за обнова изнесува 650 денари39. Како опција 

е исто така и можноста за регистрација за период од две до десет 

години. 

Во продолжение, табеларниот приказ на цените: 

 

 Забелешката што се упатува на сметка на Неотел како домен 

регистрар се однесува до немањето можност за регистрација на 

генеричките домени. 

 

2.17. Vip.mk 

Оне.Вип e телекомуникациска компанија во Република 

Македонија и член на A1 Телеком Австрија Групацијата, која во своето 

портфолио освен фиксните и мобилни услуги, нуди и напредни ИКТ 

решенија40. 

Вип нуди регистрација на .mk домени по цена од 999 денари, 

додека пак обновата изнесува 799 денари.41 

Забелешките за овој регистрар се однесуваат за неколку точки 

и тоа: немањето можност за регистрација на кириличниот .мкд 

домен како и немањето можност за регистрација на генеричките 

интернационални домени. Исто така вреди и да се забележи и 

неможноста за регистрација или обнова на домени за период подолг 

од година дена односно до десет години.  

 

                                                             
38 https://neotel.mk/category/za-nas/ 
39 https://neotel.mk/category/delovni-korisnici/hostiranje/?tab=104#104 
40 https://www.vip.mk/za-nas/za-one-vip 
41 https://www.vip.mk/delovni/ict/registracija-na-domeni 

https://neotel.mk/category/za-nas/
https://neotel.mk/category/delovni-korisnici/hostiranje/?tab=104#104
https://www.vip.mk/za-nas/za-one-vip
https://www.vip.mk/delovni/ict/registracija-na-domeni


 
 

 14 

2.18. Telekom.mk 

Македонски Телеком, водечкиот национален телекомуникациски 

оператор е дел од Групацијата Дојче Телеком. Македонски Телеком 

нуди говорни и податочни услуги на фиксна и мобилна мрежа, 

иновативни решенија и современи технолошки трендови. Компанијата 

нуди портфолио на услуги за приватни и деловни корисници, кои се 

обезбедуваат од едно место и се фокусира на Cloud и ИКТ решенија.42 

 Македонски Телеком нуди регистрација на .mk домен за цена од 

599 денари годишно43. На интернет страницата не е наведена цената 

за обнова. Исто така Македонски Телеком нуди опција за регистрација 

на домен во времетраење од две, три, пет и десет години.  

Во продолжение, табеларниот приказ на цените: 

 

 Забелешките за понудата на Македонски Телеком во поглед на 

домен услугите се следни: немањето на кириличниот .мкд домен, 

немањето можност за регистрација на домен за четири, шест, 

седум, осум и девет години. Исто така немањето цени за обнова е 

сериозна забелешка. Исто така како забелешка може да се наведе и 

немањето можност за регистрација на интернационалните 

генерички домени. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 https://www.telekom.mk/kompaniski-profil.nspx 
43 https://www.telekom.mk/registracija_na_domeni.nspx 

https://www.telekom.mk/kompaniski-profil.nspx
https://www.telekom.mk/registracija_na_domeni.nspx
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3. Анализа на цените за закуп на хостинг простор 

 

Вториот дел од компаративната анализа има за цел споредба на 

понудата и цените помеѓу хостинг провајдерите во Македонија. 

ИНРЕКОМ Скопје нема за цел да диктира промени, туку анализира во 

насока на корекции за поголема достапност до физичките и правни 

лица со понизок буџет. Податоците се јавно достапни на интернет 

страниците на компаниите и не претставува платено рекламирање. 

Цел на анализа ќе бидат Linux пакетите и за истите ќе бидат опишани 

само следните податоци: цената на годишно ниво, големината на веб 

просторот, месечниот трансфер сообраќај, бројот на домени на еден 

хостинг пакет како и бројот на меил сандачиња. Останатите 

карактеристики и услуги што се вклучени во хостинг пакетите ќе бидат 

изоставени и нема да бидат дел на компаративната анализа. 

 

3.1. Zemi.mk 

Земи.мк нуди три хостинг пакети44, со сервери лоцирани во ЕУ. 

Истите пакети се нудат со цена од 999 денари па до 2.999 зависно од 

големината. Истите во себе вклучуваат од 2 до 30 GB простор. Исто 

така зависно од пакетот во себе вклучува од 1 до неограничен број на 

домени. Во поглед на меил сандачињата, кај сите три пакети бројот е 

неограничен.  

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

                                                             
44 https://zemi.mk/Hosting.aspx 

https://zemi.mk/Hosting.aspx
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3.2. Mkhost.mk 

МкХост нуди три пакети со почетна цена од 2439 денари45. 

Пакетите започнуваат со простор од 1GB па до 25GB. Пакетите во себе 

вклучуваат од 1 до 10 домени зависно од пакетот. Во поглед на меил 

адресите, кај сите три пакети понудата е неограничена.  

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

 

3.3. Uhost.mk 

Компанијата Ухост нуди поголем избор на пакети во споредба со 

другите конкуренти, односно има понудено 5 хостинг пакети46, со 

почетна цена од 1390 денари. Зависно од пакетот, просторот започнува 

од 1GB па сѐ до 20GB. Исто како и кај другите хостинг конкуренти, и 

Ухост нуди неограничен број на меил сандачиња. 

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

 

                                                             
45 https://www.mkhost.com.mk/web-hosting/ 
46 https://uhost.mk/linux 

 

https://www.mkhost.com.mk/web-hosting/
https://uhost.mk/linux
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3.4. Ihost.mk 

Ихост поседува три хостинг пакети47 со цена која започнува од 

1200 денари. Просторот се движи од 1 до 10GB. додека пак бројот на 

емаил сандачиња не е понуден на интернет страницата. Како 

забелешка е тоа што на веб сајтот не стои бројот на дозволени 

домени во пакетот. 

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

 

3.5. Inhost.mk 

Инхост нуди три хостинг пакети48 со почетен простор од 1GB, за 

цена од 1899 денари. Бројот на домени во еден пакет се движи од еден 

до три. Бројот на меил сандачиња е неограничен во сите три пакети. 

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

 

                                                             
47 http://www.ihost.mk/cart.php 
48 https://inhost.mk/shared-hosting-more/ 

http://www.ihost.mk/cart.php
https://inhost.mk/shared-hosting-more/


 
 

 18 

3.6. UnetCloud.mk (ист сопственик со Domains.mk) 

УнетКлауд е во сопственост на Унет49, а за хостинг нуди пет 

пакети50.  

Унет нуди пакети почнувајќи од 500MB додека пак најголемиот 

изнесува 25GB. Бројот на регистрирани домени во сите пакети е по 

еден, додека пак Унет е еден од хостинг провајдерите што не нуди 

неограничен број на меил сандачиња, почнувајќи од 5 па сѐ до 100. 

Цената на најмалиот пакет изнесува 1500 денари. 

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

 

3.7. Maxhosting.mk 

Максхостинг во својата понуда вклучува четири хостинг пакети51 

со почетна цена од 1000 денари годишно. Големината на пакетите 

започнува од 1GB па се движи до 5GB. И Максхостинг нуди ограничен 

број на меил сандачиња, односно зависно од пакетот, бројот се движи 

од едно до илјада. Бројот на домени исто така се движи од еден до 5.  

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

                                                             
49 http://unetcloud.mk/6.profil.html 
50 http://unetcloud.mk/3.lsh.html 
51 https://maxhosting.mk/index.php/hosting.html 

http://unetcloud.mk/6.profil.html
http://unetcloud.mk/3.lsh.html
https://maxhosting.mk/index.php/hosting.html
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3.8. Gohost.mk 

Гоухост има три пакети52 со цени кои се прикажани на месечно 

ниво, додека пак на годишно започнуваат од 2148 денари. Првиот пакет 

вклучува недефиниран број на домени, односно од 2 до 10, додека пак 

останатите два пакети се со неограничен број. Исто така за најмалиот 

пакет, бројот на веб просторот не е дефиниран и истиот изнесува од 3 

до 100GB. Кај сите три пакети, бројот на меил сандачиња е 

неограничен. 

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 https://www.gohost.mk/linux-shared-hosting/ 

https://www.gohost.mk/linux-shared-hosting/
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3.9. Digihost.mk 

Дигихост во својата понуда вклучува четири основни пакети53 со 

почетна цена од 1999 денари годишно. Веб просторот се движи од 1 до 

10GB зависно од пакетот, а бројот на меил адреси е неограничен во 

сите пакети.  

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

 

3.10. Prohost.com.mk 

Прохост нуди четири хостинг пакети54 со почетна цена од 1499 

денари со веб простор започнувајќи од 2GB. Бројот на меил адреси 

започнува со 10 во најмалиот пакет, додека пак во останатите три 

пакети бројот е неограничен.  

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

 

 

                                                             
53 http://digihost.mk/hosting/ 
54 https://prohost.com.mk/hosting.html 

 

http://digihost.mk/hosting/
https://prohost.com.mk/hosting.html
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3.11. Server.com.mk 

Сервер.ком.мк нуди пет хостинг пакети55 со почетна цена од 990 

денари со 2GB простор, додека пак во најголемиот пакет вклучува и 

50GB простор. Бројот на регистрирани домени започнува од 1 во 

најмалиот пакет па се движи до 50 адреси во најголемиот. Бројот на 

меил сандачиња е неограничен во сите пакети. 

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

 

3.12. Ddhost.mk 

ДДхост нуди три основни хостинг пакети56, со почетна цена од 

1500 денари годишно и веб простор од 2GB. Бројот на регистрирани 

домени во зависност од пакетот изнесува 1, 5 или 10. Бројот на меил 

адреси во сите пакети е неограничен. 

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

 

                                                             
55 https://server.com.mk/shared-hosting-2/ 
56 https://ddhost.mk/hosting.php#hostingpaketi 

 

https://server.com.mk/shared-hosting-2/
https://ddhost.mk/hosting.php#hostingpaketi
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3.13. Globalnet.mk 

Глобалнет нуди три хостинг пакети57 со почетна цена од 2400 

денари годишно, без ДДВ, односно 2823 денари со вклучен данок на 

додадена вредност. Просторот се движи од 2.5GB па сѐ до 20GB. Во 

поглед на бројот на меил адреси, истиот е неограничен во сите три 

пакети. Како главна забелешка, освен тоа што цените не се 

прикажани со ДДВ што може да доведе до забуна кај потенцијалните 

корисници, недостасува и информацијата за бројот на домени што 

се вклучени во хостинг пакетите. 

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

 

3.14.  Hostiraj.com.mk (во сопственост на Next-em) 

Хостирај.ком.мк е во сопственост на Некст-ем58 кој што е 

официјален регистрар. 

Хостирај.ком.мк во својата понуда има три хостинг пакети59 кои се 

со можност за шест месеци или на годишно ниво, а истите не се со цени 

во кои е пресметан данокот на додадена вредност. Просторот се движи 

од 1 до 32GB, а бројот на меил адреси во сите пакети е неограничен. 

 

 

 

                                                             
57 http://globalnet.mk/index.php/hosting/shared-hosting-paketi.html 
58 http://hostiraj.com.mk/about.php 
59 http://hostiraj.com.mk/hosting.php 

http://globalnet.mk/index.php/hosting/shared-hosting-paketi.html
http://hostiraj.com.mk/about.php
http://hostiraj.com.mk/hosting.php
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Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

 

3.15. Neotel.mk 

Неотел нуди три хостинг пакети60, со почетна цена од 3900 денари 

и минимални 100MB веб простор. Бројот на сандачиња за меил варира 

од 10 до 30 зависно од пакетот. Како дополнителна можност за 

зголемување на бројот на сандачиња и простор се нудат дополнителни 

пакети. Забелешка за Неотел е тоа што нема објавено број на домени 

во пакетите што се вклучени. 

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

 

3.16. Vip.mk 

Вип нуди четири хостинг пакети61, со цена почнувајќи од 3588 

денари годишно, иако цените на интернет страницата се прикажани на 

месечна основа. Вип, исто како и Неотел, нуди пакети со мал простор, 

односно за зголемување на истиот е потребно да се доплати. Исто 

                                                             
60 https://neotel.mk/category/delovni-korisnici/hostiranje/#58 
61 https://www.vip.mk/delovni/ict/Vip-Web-Hosting 

https://neotel.mk/category/delovni-korisnici/hostiranje/#58
https://www.vip.mk/delovni/ict/Vip-Web-Hosting
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така како забелешка е и фактот што не е наведен бројот на домени 

што можат да е регистрираат во пакетите. 

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

 

3.17.  Telekom.mk 

Македонски Телеком нуди три хостинг пакети62 во својата понуда, 

почнувајќи од 2818 денари годишно, иако цените се прикажани на 

месечна основа. Пакетите во однос на веб просторот се движат од 1 до 

20GB, додека пак бројот на меил сандачиња во сите три пакети 

изнесува 10. Како и кај Неотел и Вип, така и кај овој хостинг провајдер 

постојат дополнителни услуги со цел проширување на бројот на 

електронски пошти или пак веб просторот. Главна забелешка е што 

недостасува информација за бројот на домени што може да бидат 

регистрирани во соодветниот хостинг пакет. 

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

 

                                                             
62 http://ict.telekom.mk/web-hosting.nspx 

http://ict.telekom.mk/web-hosting.nspx
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3.17. Telekabel.mk 

Телекабел иако не е домен регистрар на македонските домени, ниту 

пак на интернационалните генерички, сепак нуди пет хостинг пакети63 

со почетна цена од 900 денари годишно, иако на сајтот е претставена 

цената на пакетот на месечна основа. Истите вклучуваат веб простор 

од 300MB па сѐ до еден и пол гигабајт простор. Бројот на сандачиња за 

електронска пошта се движи од 5 до 100, додека пак бројот на домени 

што може да се регистрираат на еден пакет се движи од 1 до 4.  

Во продолжение визуелен приказ на пакетите: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63 https://telekabel.com.mk/hosting-paketi/ 

https://telekabel.com.mk/hosting-paketi/
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4. Заклучоци и препораки 

 

Главните забелешки во поглед на услугите во сегментот за 

регистрација на домен адресите се однесуваа во поглед на тоа дали 

регистрарите што се предмет на анализа нудат или не регистрација 

на македонскиот кириличен .мкд домен. Дополнително се однесуваа 

и за можноста за регистрација и/или обнова на период подолг од 

една година, односно за период од две до десет години. Исто така се 

водеше сметка и за можноста за регистрација на интернационалните 

генерички домени како што се: .com, .net и други. 

Забелешките воедно се и препораки кои би требало домен 

регистрарите да ги воведат со цел да придобијат повеќе идни 

корисници.  

Сумирано, најевтин домен регистрар од анализираните 18 

компании, за период од една година е Македонски Телеком со цена 

од 599 денари. На второ место е Земи.мк со 699 денари а на трето 

место е Регистар.мк со 777 денари. Во поглед на обновата на 

домените, најевтин е Сервер.ком.мк со цена од 460 денари годишно. 

На второ место е Некст-ем со 544 денари, додека пак Земи.мк е на 

третото место цена од 549 денари.  

Во продолжение целосен визуелен т.е. табеларен приказ на 

цените за регистрација и обнова на домените кај регистрантите: 
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Во поглед на хостинг компаниите, цел на анализата беше да се 

споредат големините на пакетите, нивниот месечен трансфер како и 

цените што се на годишно ниво. Исто така анализа беше и бројот на 

домени во секој пакет, како и бројот на меил сандачињата. 

 Во основа пакетите се движат од најмалку 1GB веб простор па сѐ 

до 50GB. Во поглед на e-mail адресите најчесто е неограничен бројот 

што може да се понудат на еден хостинг пакет, но има и такви 

оператори што имаат одредени ограничувања на бројот на сандачиња. 

Исто така, Месечниот трансфер сообраќај се движи од 10GB па сѐ до 

неограничен зависно од провајдерот и пакетот. Во поглед на 

хостираните сајтови, односно регистрирани домени на еден пакет 
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бројот се движи од минимум 1 до неограничено. Одредени провајдери 

не нудат информација за дозволената бројка на домени, што 

претставува можна пречка при изборот од страна на корисниците. 

 Според јавно достапните податоци кои ги има во компаративната 

анализа, произлегува дека најевтин пакет пакет, со 2GB веб простор 

нуди Сервер.ком.мк за цена од 990 денари годишно, додека пак на 

второ место е Земи.мк со исто така 2GB простор за цена од 999 денари. 

На трето место, но со 1GB простор е Максхостинг. Исто можеби 

најевтин пакет со 900 денари нуди Телекабел, но истиот не го 

пласираме на првото место бидејќи нуди само 300MB што е далеку во 

споредба со 2GB просторот кај останатите хостинг провајдери. 

 Ако ги споредиме најголемите пакети односно кој хостинг 

провајдер нуди најголем простор, сликата на македонскиот пазар е 

следна: GoHost нуди неограничен простор за цена од 7.440 денари 

годишно, додека на второ место е Сервер.ком.мк со 50GB и цена од 

9.990 денари годишно. На трето место го делат неколку провајдери и 

тоа: Земи.мк со 30GB за 2999 денари и ДДхост со исто така 30GB но за 

3700 денари годишно. 

 Сублиминирано во целост, пазарот за домен регистрари како и за 

хостинг провајдери е либерализиран и е олигопол, односно има 

доволен број на конкуренција која нуди во основа исти услуги за слични 

цени.  

 Како за потсетување, целта на оваа анализа беше да се споредат 

пакетите и цените, со цел да се олесни изборот на идните корисници, 

но и да се поттикне регистрарите и провајдерите да ги ревидираат 

цените или пак понудите со цел да привлечат што повеќе корисници, но 

и да дозволат да се регистрираат нови интернет страници.  


