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Апстракт: Најголем мотив за истражувањето на оваа тема се различните видови на 

професиии кои произлегуваат при секоднeвното собирање на сите информации без 

оглед на тоа дали станува збор за повеќе или помалку издржани информации. 

Горенаведеното се поткрепува со фактот дека разузнавањето се извршува кога голем 

број на различни информации се собираат заедно, па откако ќе се сублимираат тие се 

обработуваат за да на крај се извлечат нови заклучоци во различни полиња од науката, 

културата, и образованието. Најнапред во ова истражување ќе зборувамe за 

историските, тековните и предиктивните погледи во рабoтењето на бизнис 

разузнавањето, кое, често пати има за цел да го подржи донесувањето на крајните 

одлуки во бизнис околината. Проблематиката на ова ова истржување со состои од 

споредбена алнализа на успехот на големите и на малите претпријатија при работата со 

бизнис разузнавање. Целта на истражувањето е исто така, благоречено идентична со 

целта на деловното разузнавање а таа се состои од винстинска информација во 

вистинско време и на вистинско место за да може да се донесе вистинска одлука во 

малите и големите бизниси, и добивање на предност пред конкуренцијата. 

Клучни зборови: информација, стратегија, профит, конкуренција, разузнавање. 

Business intelligence 

Abstract: The biggest motivation for this research paper on business intelligence are the vast 

types of professions that are developed from everyday information gathering, regardless of 

the sustainability of the information itself. Тhe above said is supported with the fact that 

intelligence is created when a lot of different information аre gathered together, sublimed, 

and after they are processed we can achieve new conclusions in the fields of science, culture 

and education. As an introduction in this research, we’ll talk about past, present and future 

views of the business intelligence, that more than often has a primary goal to support decision 

making in the business environment. The main goal in this research is to compare the success 

of the business intelligence of the big and small businesses while managing the business 

intelligence. Also, the main goal of this research is supported by the fact that getting the right 

information in the right place and time can help small and big corporation to make the best 

decision for their businesses, and get a step ahead of the competition. 

Keywords: Information, strategy, profit, competition, intelligence. 

 

Вовед 

 

 Современ тренд претставува се позасиленото темпо за користење на 

услугите од приватните детективи во деловниот свет. Искуството покажува дека 

делониот успех во многу е детерминиран од деловната безбедност, односно од 

деловното безбедносно опкружување. Оваа услуга значи и повеќе финансии заради 

плаќање на истата од страна на деловните компании. Од друга страна, во деловната 

заедница преку обезбедување на поголема безбедност се придонесува за зголемување 
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на интегритетот, угледот и довербата перципирана од остананите деловни субјекти. 

Може да се наведе дека не постои подрачје од бизнисот во кое нема свое место бизнис 

разузнавањето. Како што наведува д-р Г. Цветковски: “токму поради овој факт, 

големите реномирани компании формираат сопствен систем за деловна заштита на 

корпоративно ниво, исто како што секоја држава има безбедносно-разузнавачка служба 

на национално ниво. Малите и средни фирми кои не се во можност посебно да 

инвестират во оваа област или процениле дека тоа би бил нерационален задат, за оваа 

цел користат детективиски услуги, односно специјализирани консалтинг агенции. Со 

помош на нив се добиваат информации за сопственоста и менаџментот на конкретна 

фирма, предметот на дејност, факти, бонитет, биланси, индиректни врски меѓу лица и 

фирми и други сознаниија и податоци.ˮ
1
 

 Неспорноста на овие факти поврзани со реалноста на потребите на 

современите корпорации ја наметнува потребата да се даде одговор на следните 

прашања: дали овој современ тренд на користење на детективските услуги е присутен 

на исто рамниште во светот? Дали постојат диспропорции во оваа област на работење? 

Дали се исти надлежностите на приватните детективи воопшто и посебно во областа на 

деловното работење во различни држави?  

 Во обидот да се даде точен и прецизен одговор на овие прашања потребно е 

најпрвин да се навлезе во природата на бизнис разузнавањето, да се објасни неговата 

структура и значење, односот со јавниот безбедносен сектор итн. Сложеноста на овие 

прашања во многу е детерминирана од сложените односи во глобалното опкружување, 

тајноста во дејствувањето на приватните детективи, нивните специфични надлежности 

и контролата над нивната дејност. 

 

1.Дефинирање на бизнис разузнавањето 

 За да се дефинира бизнис разузнавањето потребно е претходно да се 

определи природата на економската и деловната шпијунажа, под која се подразбира 

“функционално собирање податоци од економски, финансиски и друг деловен карактер 

за другии држави, општествени организации, економски и финансиски институции и 

компании заради заштита на сопствените интереси. Деловната шпијунажа ги опфаќа 

                                                           
1
 Цветковски Г., Професија приватен детектив, “Панилиˮ, Скопје, 2011 година, стр. 259. 
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сите легални дејствија и процеси кои се спроведуваат со цел на компаниите да им се 

даде предност на пазарот во однос на конкуренцијата.ˮ
2
 Неспорно е дека “економската 

шпијунажа претставува една од многуте важни полуги на корпоративната и вкупна 

национална моќ, затоа што силен стопански систем претставува и здрава и цврста 

основа на општествениот поредок на земјата, нејзината воена сила, потенцијал за 

одбрана, монетарна сила, политичка стабилност и јакнење на позицијата на владата на 

секоја земја како на внатрешен така и на надворешен план.ˮ
3
 Современите ризици и 

закани во деловниот свет се поврзуваат со најразлични феноменолошки облици на 

економска односно деловна шпијунажа, на која се надоврзуваат етиолошките елементи 

и на тој начин преку синтеза се доаѓа до природата на бизнис разузнавањето кое е 

логична последица на оваа конкретна, непосредна и континуирана закана. Имено, 

бизнис разузнавањето во последно време забележува брз раст и се усредоточува кон 

собирање на податоци и иниформации, нивна обработка, анализа и предлагање 

решенија кои се корист на една современа корпорација или деловен субјект. “Сепак, 

неговата суштина е поседување на бизнис информации заради супериорност во однос 

на конкурентите и следствено на тоа, донесување правилни одлуки од страна на 

менаџментот на фирмата. Поедноставено, тоа значи способност да се соберат, 

обработат (анализираат) и употребат информации кои претставуваат клучен 

менаџерски ресурс во новите бизнис услови. Во светот овие работи се познати под 

името due diligence.ˮ
4
 Бизнис разузнавањето претставува значајна содржина во 

работните задачи пред се на менаџерите за корпоративна безбедност кои се етаблирани 

во современите корпорации. За нивната работа од големо значење се информациите 

поврзани со деловното работење. Законската дефиниција на поимот информација кај 

нас го подразбира само она сознание кое го менува знаењето на приемачот, односно 

сознанието кое дава ново знаење, различно од претходното. Информацијата е сознание 

кое може да биде пренесено во која било форма. Од друга страна, нејзината безбедност 

може да се претстави на следниот начин: 

                                                           
2
 Стојановиќ М., Павловиќ Д., Економска безбедност пословања, Београд, 2014 година, стр. 30-31. 

3
 Marković S., Osnovi korporativne i industrijske bezbednosti, USEE, Novi Sad, 2007 godina, str. 185. 

4
 Цветковски Г., Професија приватен детектив, “Панилиˮ, Скопје, 2011 година, стр. 260. 
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 Слика бр. 1 Информатичка безбедност 

 

 Оттука, може да се забележи дека круцијално значење поврзано со бизнис 

разузнавањето има информацијата воопшто или деловната информација посебно. 

Затоа, обезбедувањето на точни деловни информации и нивна заштита се остварува 

преку структурите и инструментите на бизнис разузнавањето во денешно време. 

 

2.Надлежности на македонските приватни детективи во областа на деловното 

работење 

  

 Приватната детективска дејност во нашата држава претставува дел од 

приватниот безбедносен сектор настанат после стекнувањето на македонската 

независност и самостојност. Развивана со бавно темпо и без осовременување на оваа 

дејност претставува една од посуштинските слабости со кои се карактеризира и по кои 

е препознатлива во јавноста. Постои перцепција дека оваа дејност повеќе се реализира 

конспиративно од лица кои ниту имаат лиценци и легитимации за детективи, ниту пак 

ги исполнуваат условите за нивно добивање. Од истражувањето на податоците во 

Централниот регистар каде што се регистрира оваа дејност може да се нотира дека: 
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 Овие слабости имаат системски карактер и придонесуваат за бавното 

професионално развивање на дејноста на приватните детективи. 

 И покрај оваа реална состојба, законската омеѓеност на приватната 

детективска дејност е клучна детерминанта за нејзино етаблирање во економскиот 

систем на државата. Специјален закон за вршење на оваа дејност претставува Законот 

за детективска дејност, донесен во 1999 година.
5
 Во член 12 од законот е дефинирана 

природата на податоците и информациите кои може приватниот детектив да собира, а 

како позначајни и поврзани со бизнис работењето може да се наведат следните: 

     - за обезбедување на доказни материјали во врска со кривични дела или сторители 

на кривични дела. Понекогаш во текот на работењето доаѓа до извршување на 

кривични дела (кражби, измами, деловна шпијунажа итн.) заради што се јавува 

потребата правните лица да се обратат до приватните детективи за прибирање на овие 

податоци и информации и тоа од повеќе причини: прво, брзината на дејствување на 

приватните детективи, второ, конспиративноста во нивното работење, трето, односот 

кој се воспоставува на релација приватен детектив – корисник на услуга кој припѓа на 

бизнис заедницата итн.; 

     - за лица кои се исчезнати или сокриени, за пишувачи на анонимни писма или за 

причинители на материјална штета. Не ретко во текот на извршувањето на бизнис 

задачите поедини лица, посебно во делот на менаџерското раководење се соочуваат со 

писмени закани од одделни вработени кои од најразновидни побуди се одлучуваат да 

пристапат кон таков облик на комуникација. Исто така, се случува некој вработен да 

исчезне под сомнителни околности и во тие случаи, покрај ангажманот на полицијата 

се јавува потребата да се ангажираат приватни детективи кои со примена на нивните 

надлежности придонесуваат за расветлување на настанот и откривање на неговиот 

предизвикувач;  

                                                           
5
 Овој закон е менуван и дополнуван со следните закони: Законот за изменување и дополнување на 

Законот за детективска дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/07), Законот за 

дополнување на Законот за детективска дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/08), 

Законот за изменување и дополнување на Законот за детективска дејност („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 51/11), Законот за изменување и дополнување на Законот за детективска 

дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/13), Законот за изменување и дополнување 

на Законот за детективска дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/15), Законот за 

изменување и дополнување на Законот за детективска дејност („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 193/15) и Законот за изменување и дополнување на Законот за детективска дејност 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/16)   
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     - за откривање на идентититет на лице и негово живеалиште, односно 

престојувалиште. Постојат ситуации кога определно лице вработено во една приватна 

компанија да доставува лажни податоци за својот вистински идентите или неговото 

живеалиште односно престојувалиште. Посебно овие ситуации се среќаваат при 

спроведување на првично интервју за вработување кога определени факти не се 

поклопуваат со одредени статусни состојби. Во тие ситуации приватниот детектив 

може да им помогне на приватните компании да ги елиминираат евентуалните 

сомнежи и да ја откријат вистината во погоден момент.   

      - за украдени или изгубени предмети. Кражбата на одредени предмети односно 

нивното губење може да предизвика дополнителни финансиски трошоци за 

компаниите. Со цел нивно спречување или пак откривање во благовремен период, 

услугите на приватните детективи се голема корист;     

    - за односот на работниците спрема заштитата на деловната тајна.        

     - за успешноста и деловноста на правни лица. 

 

3.Улогата на бизнис разузнавањето во заштитата на деловната тајна 

 

Под поимот деловна тајна се подразбира збир на податоци и информации кои се 

користат во работењето, а кои припаѓаат на деловните субјекти, доведуваат до 

економска корист и обезбедуваат одредени предности над конкуренцијата.
6
 

Деловната односно трговска тајна претставува комплекс од податоци и 

информации што се користат во деловното работење на компаниите односно деловните 

правни лица чиј што степен на тајност е во функција на остварување економска 

предност и бенефит за една корпорација. Правото на заштита на деловната тајна има 

национална и меѓународна димензија. На национално ниво, деловната тајна е предмет 

на нормирање во одделни одредби од Законот за работни односи
7
 (член 35) каде е 

                                                           
6
 Katilić T., Uvod u zaštitu intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj, CARnet, Zagreb, 2006 godina, str. 50. 

7
 Службен весник на РМ бр. 167/2015 година. 
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определено дека работникот не смее да ги искористи за своја сопствена употреба или 

да ги предаде на трето лице податоците што се сметаат за деловна тајна на 

работодавачот, кои како такви со посебен акт ќе ги определи работодавачот и кои му 

биле доверени на работникот или со кои бил запознат на друг начин. Исто така, 

работникот е одговорен за издавање на деловна тајна, ако знаел или би морал да знае за 

таквото својство на податоците. Притоа, секој работник кој доаѓа во контакт со 

материјали, информации и податоци кои се класифицирани е должен да ја чува тајната 

на истите. За таа цел, претставниците на работниците и сите експерти што им 

помагаат, не смеат на работниците или на трети страни да им откриваат какви било 

информации кои се од деловен интерес на работодавачот, а кои јасно им биле кажани 

во доверба. Оваа обврска продолжува да важи и по завршувањето на нивниот мандат. 

Во одредени случаи и според условите и ограничувањата утврдени со закон, може да 

се утврди дека работодавачот не е обврзан да пренесе информации или да се 

консултира кога природата на тие информации или консултации е таква што според 

објективни критериуми сериозно би го нарушила или би го довела во прашање 

функционирањето на работодавачот. 

На меѓународно ниво постојат механизми за заштита на деловната тајна при 

што се прави разлика помеѓу деловна тајна и доверлива информација. Во отсуство на 

национална нормативна дефиниција на поимот деловна тајна, би можеле да се 

послужиме со критериумите кои се содржани во член 39 од Договорот за трговските 

аспекти на правата од интелектуална сопственост на Светската трговска организација и 

тоа: 

1) Информацијата да е тајна, односно да не е општо позната или да е достапна 

до кругови кои вообичаено се занимаваат со соодветниот вид на 

информации; 

2) Информацијата да има комерцијална вредност и 

3) Друштвото да преземало чекори за да ја здржи тајната со пропис или одлука. 

Бизнис разузнавањето преку своите експоненти – приватните детективи имаат 

посебни надлежности во заштитата на деловната тајна, каде што влегуваат: бизнис 

планови, бизнис стратегии, маркетинг планови, клиенти итн. За да се определи заштита 

на деловната тајна потребно е најпрвин да се пропише со пропис кои документи, 

материјали или акти го имаат тоа својство. Затоа што не постои повреда на работниот 
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ред и дисциплина со неовластено соопштување на деловна тајна, доколку претходно 

работодавачот во посебен акт не определил кои факти, исправи, податоци и документи 

се прогласени за деловна тајна.
8
 

Натаму, во Кривичниот законик на Република Македонија е обезбедена заштита 

на деловната тајна – оддавањето и неовластеното прибавување на деловна тајна. Во 

член 281 од КЗ на РМ, е инкриминирано дека тој што на неповикано лице ќе му 

соопшти, ќе му предаде или на друг начин ќе му ги направи достапни податоците што 

со закон се прогласени за деловна тајна, како и тој што прибавува вакви податоци со 

намера да ги предаде на неповикано лице, ќе се казни со затвор од една до пет години. 

Тој што на неповикано лице ќе му ги соопшти, ќе му ги предаде или на друг начин ќе 

му ги направи достапни податоците што со пропис или со одлука на надлежен орган на 

управување се прогласени за деловна тајна, ако оддавањето на овие податоци 

предизвикало или можело да предизвика потешки штетни последици, како и тој што 

прибавува вакви податоци со намера да ги предаде на неповикано лице, ќе се казни со 

затвор од три месеци до три години. Ако податоците се од особена важност или ако 

оддавањето, односно прибавувањето на податоците е извршено заради нивно 

изнесување во странство, ќе се казни со затвор од една до десет години. 

Заштита на деловната тајна има и меѓународна димензија, а изворите за тоа се 

наоѓаат во актите на Европската унија, како што е Директивата на ЕУ 2016/943 за 

заштита на неоткриени знаења и искуства и трговски информации (деловни тајни) од 

незаконско прибавување, користење и употреба од 08.јуни 2016 година. 

Во Законот за детективска дејност посебно е определена надлежноста на 

приватните детективи да истражуваат дали работниците во една компанија ја 

заштитуваат деловната тајна односно да прибираат податоци за тоа каков е нивниот 

однос кон оваа прашање. Затоа ова прашање по својата природа влегува во пошироката 

област на economic espionage,  под што опфаќа “употреба на илегални, тајни, принудни 

или измамнички начини и методи да се дојде до одредени информации за деловните 

субјекти во приватниот сектор.ˮ
9
  Во поглед на штетните последици кои корпорациите 

и националното стопанство ги имаат поради дејствувањето на 

                                                           
8
 Рев. 3 бр. 239/2014 од 14.10.2015. 

9
 Potter H. Evan, (ed.), Economic Intelligence and National Security, Carleton University Press & The Center for 

Trade Policy and Law, Ottawa, 1988, pp. 11-14. 
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индустриската/деловната шпијунажа, во стручната литература постојат различни 

мислења, првенствено поради спорот за тоа дали штетите од овој вид можно е да се 

согледаат во целина.
10

 

  

4.Улогата на бизнис разузнавањето во остварувањето на заштита на 

податоци  за успешноста и деловноста на правни лица 

 

Бонитетот на правните лица отсекогаш претставувал предизвик и интерес за 

бизнис заедницата. Имено, срцевината на деловниот свет се засновува врз бројни 

договори, меморандуми кои ги склучуваат деловните субјекти, а на чие потпишување 

односно официјализирање му претстои проверка на податоците за деловниот партнер. 

Во оваа сфера деловната интелигенција има посебни надлежности кои се реализираат 

преку афинититети и способностите на приватните детективи во истражувањето на 

непосредната и пошироката деловна околина, а сето тоа со цел да се олесни процесот 

на донесување на одлуки од страна на менаџментот. Тој процес се состои во следните 

клучни елементи: 

- собирање на податоци и нивна анализа; 

- согледување на ситуацијата и проценка на ризик; 

- поддршка во донесувањето на одлуки.
11

 

Изработката на безбедносната проценка за потребите на деловниот клиент е 

работа на менаџерот за корпоративна безбедност, кој исто така може да ги користи 

услугите на бизнис разузнавањето и тој процес најчесто опфаќа: 

1) Проценка на можните извори (носители) на загрозување на безбедноста во 

корпорациите; 

2) Проценка на можните облици (начини) на загрозување на безбедноста во 

корпорациите; 
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 Trivan D., Detektivska delatnost, Beograd, 2014 godina, str. 135. 
11

 Цветковски Г., цит. труд, стр. 261. 
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3) Проценка на можните места на загрозување на безбедноста во корпорациите и 

4) Анализа на ризикот.
12

 

Деловното работење на компаниите не е само прашање на желба за добивка, туку 

во исто време и прашање на финансии кои треба да ги вложат сопствениците во 

градење на деловна структура и клима која ќе биде насочена кон јакнење на 

интегритетот на вработените, нивниот етички однос на податоците и сознанијата 

поврзани со секојдневното работење, а кои понекогаш имаат и суптилна природа. 

Приватните детективи како сервис на корпоративната безбедност можат во многу да 

придонесат за унапредување на овие тековини во деловниот свет и тоа на неколку 

нивоа: 

- Утврдување на ризици и закани за деловното работење; 

- Изготвување елаборати за безбедносна проценка во тесна комуникација со топ-

менаџерите на корпорациите, преку развивање сопствена методологија за 

изработка на модел во контекст со менталитетот и природата на корпорацијата;  

- Анализа на актуелната состојба поврзана со безбедносните појави поврзани со 

деловното работење и опкружување; 

- Развивање на безбедносни мерки односно заштитни активности. Така доколку 

се “неразвиени безбедносните заштитни мерки, во ситуација кај изворите на 

загрозување да постои позитивна проценка дка проблемите може да ја 

реализираат својата замисла, тогаш веројатно е дека ќе се случи загрозување на 

безбедноста на корпорацијата. Доколку после правилната безбедносна проценка 

мерките за обезбедување целосно се воспоставени, кај носителите на 

загрозување ќе се развие убедување дека не е можно да се спроведе 

замисленото, и ќе дојде до откажување од злонамерното дејствување.ˮ
13

 

- Корпорациско предвидување на идните закани и нивните носители, со 

изготвување на анализа на ризиците, како завршна фаза од безбедносната 

проценка која во зависност од ранливоста на имотот и лицата и работењето на 

                                                           
12

 Драгишић З., Безбедносни менаџмент, Службени гласник, Београд, 2007, стр.47-52. 
 
13

 Мандић Г., Систем обезбеђења и заштите, Факултет цивилне одбране, Београд, 2004,стр.42 
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корпорациите и заканите, дава оценка за прифатливоста на ризикот, непосредно 

влијае на степенот и начинот на заштита и обезбедување на корпорациите.
14

  

       Заштитата на деловното работење на корпорациите е исто така една од стратешките 

цели на менаџментот е детерминирана и од квалитетното утврдување на нивоата на 

ризици кои ја загрозуваат безбедноста на работењето, проценка на нивната 

фрекфенција итн. 

 

  5.Улогата на планирањето во бизнис разузнавањето 

Планирањето на бизнис разузнавањето е неопходно заради обезбедување на 

систематичност и деловен поредок во кој точно ќе се знае кои се целите кои треба да се 

постигнат, улогата на деловните субјекти во постигнувањето на овие цели, јакнењето 

на сигурноста во работењето итн. Во областа на корпоративната тероија, планирањето 

најчесто се дефинира како “мисловно-творечка активност која претходи на 

извршувањето на секоја задача од делокругот на безбедноста на корпорацијата, а 

опфаќа утврдување на целите и пронаоѓање најдобар начин за нивно остварување.ˮ
15

 

Планирањето: 

А) обезбедува правец 

Б) ја намалува несигурноста 

В) трошоците се сведуваат на најмала мерка и 

Г) се утврдуваат стандарди кои се применуваат во контролата.
16

 

Планирањето во областа на бизнис разузнавањето е сложен процес фокусиран 

кон остварување на  целите на стратешко, тактичко и оперативно ниво и затоа 

плановите може да се поделат на ист начин. Ако бизнис разузнавањето има за цел 

подигнување на нивото на безбедност во деловното работење тогаш, одделните 

планови се во функција на јакнење на безбедносните аспекти на бизниост, ресурсите, 
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 United States Bureau of Diplomatic Security, Vital Installation Security Training Course, Philippines, 2002. 
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 Hunger i T.L.Wheelen, Strategic Management, 7, Upper Saddle River, NJ: PrenticeHall,2000. 
16

 Стевановић О., Руковођење и командовање, Полицијска академија, Београд, 1999, стр.96. 
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програмите. Имајќи ја во вид конспиративноста на овој облик на разузнавање 

планското работење претставува императив со детерминирачно значење за неговата 

ефикасност. Имено, неспорно е дека приватните детективи извршувајќи сериозна 

корпорациска дејност. Затоа тие мора да водат грижа пред се за тајноста на своето 

работење, што претставува иманентна карактеристика и на општиот облик на 

разузнавање каде има “значење на фундамент за разузнавачката дејност.ˮ
17

 

На овој начин може да се нотира дека планирањето на бизнис разузнавањето 

треба да биде насочено кон идентификување на субјектите, моделите, просторната и 

временска димензија на актуелните безбедносни ризици и закани. Со тоа се остварува 

благовремена и правилна проценка и предвидување на идните закани, како и 

формулирање на стратешки документи кои се во функција на идно превентивно 

дејствување преку прибирање на податоци и информации од значење на бизнис 

разузнавањето. 

 

 

Заклучок 

 

Истражувањето на одредени современи аспекти на бизнис разузнавањето само 

го потврдува неговото значење и вредност за современиот деловен свет. Кога станува 

збор за деловното разузнавање тогаш природно е да има синтеза помеѓу теоријата и 

практиката затоа што само на тој начин може да се обезбеди да се разбере суштината 

на еден многу витален сегмент од деловното работење. 

Основите на бизнис разузнавањето мора да се засновуваат врз начелото на 

законитост затоа што во спротивност ќе се поткопа интегритетот на деловниот субјект 

во целина. 

Ефикасното бизнис разузнавање има за цел зголемување на безбедноста во 

деловното работење. Затоа денес, во светот овој облик на разузнавање има 

приоритетно значење во функционирањето на врвниот менаџмент на една современа 

корпорација. По својата природа може да се заклучи дека бизнис разузнавањето ги има 
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карактеристиките на општото разузнавање, а тоа се согледува во однос на тајноста на 

работењето, но се разликува од истото според својата корпорациска заснованост.  

Во нашата држава многу малку е познат овој модел на разузнавање и токму 

поради тоа компаниите се препуштени сами да се борат со современите безбедносни 

ризици и закани, како што се сајбер криминалот, економските деликти, имотните 

деликти итн. “Свеста за корпоративна безбедност во Република Македонија 

Македонија сеуште не е на високо ниво, поради што компаниите трпат загуби. 

Меѓутоа, иако скромно, постепено голем број домашни компании ја согледуваат 

потребата од ангажирање на професионалци за корпоративна безбедност.ˮ
18

 

Затоа е неопходно потребно во иднина да се вложат напори пред се за 

развивање на парадигмата за бизнис разузнавањето прилагодена на нашите услови, со 

консекветно почитување на странските искуства во оваа област, од една страна и 

развивање на свеста кај приватниот сектор за поголемо користење на услугите на 

бизнис разузнавањето. Дотолку повеќе што ваков “вид на услуги бараат често и 

странски фирми кои приватните детективи ги ангажираат по пат на деловна преписка 

преку Интернет, а финансиските средства по завршената истрага, уредно ја плаќаат на 

сметката на детективот.ˮ
19
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