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Компјутерски криминалитет и импликациите врз 

деловното работење во  современите корпорации 

АБСТРАКТ  

  Компјутерскиот криминал од година во година станува се повеќе 

софистициран и ефикасен. Нападите се повеќе се насочени кон корпорациите 

со цел да се стекнат со тајни податоци. Во овој труд се разработени 

информационите технологии во МВР во борба против компјутерскиот 

криминал, сигурноста и заштитата на информациските системи како и 

процесот на корпорациските истраги. Кражбата на тајните податоци е и 

понатаму главна причина за настанување на комјутерски инцидент во 

корпорациите. Компјутерските инциденти се повеќе се случуваат од страна 

на вработените во корпорациите, што укажува на тоа дека треба да се 

спроведат ефикасни и јасно одредени правила кои ќе ги заштитат 

материјалните и интелектуалните вредности на организацијата од кражби и 

уништување. Најдобрата форензичка пракса докажала дека најдобро е да се 

формира тим од професионалци: органот за истрага, обвинител, експерт во 

областа на информациони комуникациски системи, експерт во областа на 

пресметувачките мрежи, дигитални форензичари и  др. по потреба. Во случај 

на компјутерски криминалитет често е пракса да се побара експертско 

сведочење или вештачење.   
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Клучни зборови: компјутерски криминал, сигурност и заштита на 

информациски системи, корпорациска истрага, безбедносна политика, 

неовластено собирање на податоци.  

Abstract   

The computer crime from year to year becomes more sophisticated and 

effective. The attacks are more targeted on corporations in order to gain 

corporation's secret data. Whit this paper the Ministry of Interior's information 

technologies in the fight against the cyber-crime, security and protection of 

information systems are being addressed, as well as the process of corporate 

investigations. Stealing secret data is still the main reason for the occurrence of 

computer incident in the corporations. The computer incidents are increasingly 

occurring by corporate employees, suggesting that effective and clearly defined 

rules should be implemented which will protect the organization's material and 

intellectual values from robbery and destruction. The best forensic practice proven 

is that it is best to form a team of professionals: investigation body, prosecutor, 

expert in the field of information communication systems, expert in the field of 

calculating networks, digital forensics, etc. In the case of the cyber-crime, the 

practice often is to seek expert's expertise. 

Key words: computer criminal, safety and security of information systems, 

corporative investigation, security policy, uncertified collection of data.  

Вовед 

  Во последниве години, општествата ширум светот постигнаа огромен 

напредок во поглед на воспоставувањето на информатички општества. 

Информатичките и комуникациските технологии (ИКТ) сега преовладуваат 

во речиси сите аспекти на животот на луѓето. Потребата за воедначување и 

систематизирање на глобално ниво на материјалните и процесните норми од 

областа на компјутерскиот криминал и електронските докази, свој одраз 



најде во Конвенцијата за компјутерски криминал
1
 на Советот на Европа (во 

понатамошниот текст: Конвенцијата). На Конвенцијата за компјутерски 

криминал подоцна се надоврзуваат и Конвенцијата за заштита на личните 

права при автоматизиран процес на обработка на личните податоци
2
 со 

амандманите и Дополнителниот Протокол за авторизиран проток на лични 

подотоци надвор од државата
3
, Дополнителен Протокол на Конвенцијата за 

компјутерски криминал за заштита од расизам и ксенофобија
4
, Конвенција за 

заштита на децата од сексуална експлоатација и сексуално злоставување
5
 и 

Директивите на ЕУ. 

1. Сигурност и заштита на информациските системи  

   Глобалните компјутерски мрежи создале можност за нови облици на 

криминал. Се појавија посебни, софистицирани, продорни, технички 

потковани, бескурпулозни, понекогаш освестољубиви поединци на кои 

тешко можеме да им се спротиставиме, а уште потешко да ги сопреме. Тие 

често сакаат публицитет за да бидат познати. Лесно шетаат низ сајбер 

просторот каде се чувствува како дома, па затоа не е лесно да се 

идентификуваат. Активностите им се олеснети благодарение на огромноста и 

јавноста на Интернетот. Последиците од електронскиот криминал или од 

таканаречените вируси, црви или тројанци се големи. Така на пример: 

- ,,Во Австрија во 2003 година електронскиот криминал нанесол штета 

од 3,5 милиони долари, а вирусите, тројанците и црвите 2 милиони 

долари.  
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- Во Велика Британија во 2003 година електронскиот криминал 

нанесол штета од 128 милиони фунти, а вирусите, тројанците и 

црвите 27,8 милиони фунти."
6
  

  Безбедноста на информацискиот систем претставува низа мерки и постапки 

кои се превземаат за да се овозможи функционалност на информацискиот 

систем и интегритет на неговата содржина во сите вообичаени облици на 

неговото дејствување. Тоа е гаранција дека системот ќе обезбеди непречено 

извршување на сите операции, одвивање на деловните процеси и ќе ги 

исполни барањата кои поставуваме. Степенот на сигурност се одредува со 

квантитативни големини до кои се доаѓа со математички и статистички 

методи за проценка на ризикот и отпорноста на ризикот и отпорноста на 

ризични ситуации. За да може да се спроведе соодветна заштита на 

информацискиот систем, мора да се направи: 

- Проценка на важноста на содржината со податоци која се прави врз 

основа на анализата на односот на државата кон одделните видови на 

податоци, според евиденцијата која се води во деловниот систем и 

врз основа на интересите на раководни структури во деловниот 

систем.  

- Проценка на изворите и обликот на закани на содржината на 

податоци која се изработува на темелите на претходно споменатите 

проценки. 

2. Тим за истрага на компјутерски криминал  

  Истрагата на случките кои претставуваат злоупотреба во IKT системите 

и истрагата на компјутерскиот криминал можат ефикасно да го вршат 

само високоспецијализирани кадри во рамките на интервентниот тим 

составен од вработени во нападнатата организација и во надлежните 

                                                           
6
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државни органи.
7
 Таков пристап единствено овозможува квалитетна 

истрага и квалитетен начин на собирање, соочување и на судот 

квалитетно вештачење на дигитални докази за извршниот компјутерски 

инцидент како и солидна подлога за праведно санционирање за стореното 

кривично дело. Успешна и ефикасна работа на интервентниот тим бара и 

соодветна специјалистичка обука на високостручните кадри- членови на 

тимот на национално ниво или на ниво на организација. Искуството во 

информатичко развиените земји кажува дека истрагата треба да започне 

на корпорациско ниво, да се утврди карактер на инцидентот, дури после 

тоа се донесува одлука за повикување на званичните органи за истрага на 

компјутерски криминал. Улогата на независната истрага на незваничниот 

корпорациски орган е ограничена поради тоа што: 

 Поголемиот број на организации не располагаат со соодветен 

капацитет (кадровски, машински и организациски) за истрага и 

форензичка анализа.  

 Овие органи за истрага ги немаат сите законски овластувања за 

откривање на трагите на напаѓачот и за заплена на неговиот 

компјутерски систем како доказен материјал.  

  Добро решение е да се ангажира стручен консултант за иницијална 

истрага, аквизиција и форензичка анализа на дигиталните докази и да се 

води истрага со сопствени снаги, најмалку до моментот на утврдување на 

природата на инцидентот и донесување на одлука за 

вклучување/невклучување на званичните истражни органи, бидејќи сепак 

на крајот мораме да ги повикаме. Организацијата, може да формира свој 

интервентен тим за брзо реагирање и спроведување на истрага за 

компјутерскиот инцидент, а празнините во постојниот тим потребно е да 
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се пополнат со придружни (помошни) членови – стручни консултанти, 

најчесто технички експерти во областа на заштитата на IKT системи или 

од областа на контролните системи за заштита.  

3. Корпорациска истрага на компјутерскиот инцидент 

  Корпорациската истрага може да се смета за предистражна постапка 

како официјална истрага на компјутерскиот криминалитет. 

Корпорациската истрага која се спроведува во рамките на организацијата 

(корпорацијата) во која се случил комјутерскиот криминален инцидент. 

Започнува од моментот кога инцидентот е откриен. Таа се изведува со 

специјалисти од организацијата и према интерните правила и процедури 

кои се предвидени за вакви инциденти. Во моментот кога се случува 

комјутерски инцидент најкритична е брзината на реакцијата. Во 

почетната пракса на форензичката истрага на комјутерските докази се 

покажало дека податоците откриени во текот на првите седум дена се 

критични за откривање на овој период е многу пократок. Се мери во 

часови.  Според праксата која се применуа во  FBI (САД) предистражната 

постапка се изведува во следните 3 фази: 

 Покренување на истрага, 

 Одредување дали инцидентот претставува компјутерскиот 

криминал и  

 Анализа на собрани дигитални податоци. 

  Процедурите кои се користат во текот на истрагата на компјутерскиот 

инцидент генерално ги содржата следните постапки: 

- Проверка на евиденцијата, лог датотека, како и останатите 

информации за сомнителните.  

- Испитување на информантите (лицата од кои можат да се добијат 

било какви информации) 



- Контрола на сите фази од истрагата 

- Припрема на органите за пребарување (лоцирање на 

компромитираниот компјутер) 

- Претрес на ресурсите на сомнителните 

- Прибирање и анализа на доказите.  

  Главно тежиште на званичната корпорациска истрага секогаш се насочува 

на сведоците и сомнителните. Најдобра комбинација во истрагата на 

комјутерскиот инцидент е заедничка тимска работа на званичните органи на 

истрагата одредени од страна на сопственикот на информацискиот систем и 

ИТ специјалисти. Не постои суперѕвезда во истрагата. Секој учесник има 

своја задача соодветно на својата специјализација и своето знаење. Праксата 

покажала дека ефикасни резултати се постигнуват со 6- те Rossenblatt- ови 

чекори: 

 Елиминација на очигледност, 

 Поставување хипотези за извршениот напад, 

 Реконструкција на кривичното дело, 

 Откривање на траги од компјутерот на осомничениот,  

 Анализа на изворниот, индиректниот или пак компјутерот кој е цел,  

 Собирање на докази, 
8
 

После тоа треба да се предадат наодите и доказните материјали на 

корпорациите или пак на официјалните органи за истрага за 

понатамошпостапка.
9
 

4. СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ  
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  Следните случаи се добиени преку спроведување на пребарување на 

вести поврзани со е- криминалот, сајбер криминалот, компјутерскиот 

криминал и компјутерската измама од онлајн базата на податоци  

ProQuest на тековните периодични  изданија и весници. Библиотеката на 

ProQuest обезбедува пристап на интернет до широк опсег на академските 

предмети. Базата на ProQuest вклучува повеќе од 4.070 наслови, речиси 

2.800 во целосен текст,од 1971 година.
10

 Случаите кои се испитани во 

оваа студија се наведени на врвот на пребарувањето, вклучени се  

компании со кои се тргуваше во јавноста. Во февруари 2000 година, 

Amazon.com, Ebay.com и Yahoo.com беа меѓу многуте интернет сајтови 

кои беа погодени од група на сајбер-терористи кои ги пробија веб-

страниците на компаниите и направија измени во програмирањето. 

Проблемот беше толку сериозен што компаниите беа принудени да ги 

затворат компаниите со цел да се поправи штетата и да се запре 

неовластената активност. Како резултат на затворањето на страниците, 

беа направени промени во програмите со цел да се спречат идните 

напади.
11

  Филијалата на "Western Data Union" на Western Union беше 

нападната од индивидуален хакер. Во Септември 2000 година, 

сторителот ја пробил страната на компанијата и украл информации за 

кредитна картички на 15.700 клиенти. Очигледно, кражбата била 

возможна за време на рутинско одржување кога еден од вработените ги 

оставил датотеките незаштитени и ранливи на напад. Прво Data Corp 

веднаш ги известиле властите на ФБИ и ЦИА кои се вклучиле во 

истрагата.
12

 Во октомври 2004 година, претапник добил пристап до 

базата на податоци на ChoicePoint Inc, а со тоа успеал да украде 145.000 
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датотеки на кредитни картички пред да го напушти системот. Сторителот 

немал потреба да го хакира системот, тој едноставно лажел за својот 

идентитет преку телефон или го изведувал тоа преку други видови на 

форми. Како резултат на тоа, податоците едноставно му беа предадени. 

Како нормален тек на работење, компаниите како ChoicePoint Inc. 

дистрибуираат вакви информации за одредена цена на физички лица за 

легитимни бизнис цели. Во овој случај, сторителот направил лажни 

информации за себе и имал пристап до датотеките. Како резултат на 

инцидентот, компанијата превземала чекори за да се спречи 

повторувањето на овој проблем.
13

 Федералната комисија за трговија во 

ноември 2004 година спроведе студија во која нејзините оперативците се 

претставиле како вознемирени клиенти на бројни банки, со цел да ја 

оценат способноста на банките да одговорат и да спречат е-кражба. 

Граѓанската финансиска групација и корпорацијата Хибернија биле 

рангирани меѓу првите пет банки кои се на најниско ниво за спречување 

и одредување на кражба. 
14

Во јуни 2005 година хакер пристапил до 

датотеки со кредитни картички во базата на податоци на CardSystems Inc. 

Компанијата ги процесирала трансакциите со кредитни картички за мали 

и средни бизниси. Хакерот ја загрози безбедноста за над 40 милиони 

картички издадени од MasterCard, Visa USA Inc., Американ Експрес. 

Поради нарушување на безбедноста, неколку банки беа негативно 

погодени. Ј.П. Морган Чејс бил принуден да ја испита безбедноста на 

своите клиенти во Јуни 2005 година. Компанијата не ги затворила 

сметките веднаш, туку почнала да гледа низ милиони потенцијално 

                                                           
13 Perez, Evan and Rick Brooks. 2005. File Sharing: For Big Vendor of Personal Data, A 

Theft  Lays Bare the Downside; ChoicePoint Struggles to Gauge How Much Information 

Fell Into  Wrong Hands; The Model: 'Small-Town Life. 

 
14 Saranow, Jennifer. 2004. Guarding Identities: Banks Fall Short; Survey Finds Wide 

Gaps In Consumer Safeguards At Some Large Institutions. 



засегнати сметки.
15

 Washington Mutual Inc., како Ј.П. Морган Чејс, бил 

под влијание на безбедносниот неуспех на CardSystems Inc. Во случајот 

Washington Mutual Inc., компанијата била  принудена да затвори 1.400 

дебитни картички.  

 

Заклучок 

  Кривичните дела од стопанскиот криминалитет првенствено ја загрозуваат 

безбедноста на корпорациите.Најчесто овој вид на криминалитет го 

извршуваат вработените во компаниите во договор со деловните партнери 

(работа на штета на компаниите, мито, корупција, измама, проневера, 

кражба, мито и корупција). Деструкциите, измената на податоци, прекин на 

работата на системските сервиси (DOS напади), шпионажата и неовластеното 

користење претставуваат напади изведени од хакери, кракери, вандали, 

комјутерски криминалци или е-терористи. За жал позади сите малициозни 

напади стојат луѓе, а не технологии. Луѓето извршуваат криминални дела и 

тоа секогаш со некаква причина (најчесто поради лична корист).  

Компјутерскиот криминал како главен мотив за своето делување има 

материјална добивка.
16

  

  Оваа студија ги идентификува видовите и трошоците за компјутерскиот  

криминал, како тие го прекинуваат маркетингот и деловната активност. 

Конкретни случаи во кои се засегнати јавно, компании кои се погодени од  

компјутерскиот криминал. Резултатите покажуваат дека комјутерскиот 

криминал има импликации врз репутацијата на компанијата, има негативно 

влијание врз акциите на компанијата и секако губење на самиот бизнис. 

                                                           
15 Sidel, Robin and Mitchell Pacelle. 2005. Credit-Card Breach Tests Banking Industry's 

Defenses. Wall Street Journal  

 
16 Petrović R. S., Kompjuterski kriminal, op. cit. 2007, Beograd.  



Компаниите кои работат со онлајн продажба треба да се многу внимателни 

со цел да не станат жртва компјутерскиот криминал и неговото негативно 

влијание врз маркетингот и акциите на компанијата. Компаниите со цел да се 

одбранат од компјутерските напади треба да воспостават техники за нивна 

детекција (tripwires, алатки за проверка на конфигурациски системи и систем 

за детекција на аномалии). Доколку техниките за превенција се погрешни 

тогаш бизнис компаниите треба да воспостават постапки за истрага и 

закрепнување од компјутерскиот криминал доколку тој се појави. Идните 

истражувања би можеле да ја прошират сегашната студија со анализа на 

поголем примерок од јавноста и да се испита специфичното влијание на 

различните видови на компјутерски криминал врз компаниите според типот 

на индустријата или специфичните категории на маркетинг активностите (на 

пр., процесот на нарачка на купувачите, синџирот на снабдување итн.).  

  Свеста за корпоративна култура во македонското општество треба да се 

подигне на повисоко ниво со цел сопствениците на корпорациите да го 

заштитат деловното работење. Неопходно е да се направи сериозна анализа 

на безбедносните закани и ризици од компјутерскиот криминал во деловниот 

свет. Превземањето на мерки од безбедносната политика која ја дефинира 

дигиталната форензичка истрага на комјутерскиот инцидент се неопходни за 

превенција и заштита на информацијата и информационите системи во 

корпорациите. Особено значаен е аспектот на едукација и обучување на 

персоналот како и оспособување на носителите на КИС, во 

спротивставувањето на појавните облици како и идентификувањето на 

феноменолошките и етиолошките карактеристики на компјутерскиот 

криминал. 
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