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Кратенки 
сајбер простор  информациските системи и услуги директно или индиректно поврзани на 

Интернет, телекомуникациските и компјутерските мрежи, електронските 
комуникациски мрежи 

CIRT Computer(Cyber) Incident Response Team (тим за справување со компјутерски 
инциденти) 
Други кратенки со слично значење: 
CSIRT - Computer  Security Incident Response Team 
CSRC - Computer Security Response Team  
CIRC - Computer Incident Response Center  
CERT - Computer Emergency Response Team 
IHT - Incident Handling Team 
IRC - Incident Response Center,  
IRT - Incident Response Team  

AEK Агенција за Електронски Комуникации 
http://www.aec.mk 

MARnet Macedonian Academic Research Network (Македонска истражувачка Национална 
мрежа) 
http://marnet.mk 

ITU International Telecommunication Union  
http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx 

Национален/Владин 
CIRT  

е тим кој и служи на Владата на начин што и помага да ги заштити  
клучните/критичните информациски инфраструктури во државата. 
Националниот/Владин CIRT има клучна улога при координација на справувањето 
со инциденти  кај засегнатите субјекти на национално ниво. Национален/Владин 
CIRT преставува официјална национална точка за контакт за размена на 
информации и соработка со Националните/Владини CIRT-ови од другите држави 
(според дефиниција на ENISA) 

ENISA European union Agency for Network and Information Security 
https://www.enisa.europa.eu/ 

IMPACT International Multilateral Partnership Against Cyber Threats, key partner of ITU 
http://www.impact-alliance.org/index.html 

GCA Global Cybersecurity Agenda. 
http://www.impact-alliance.org/aboutus/ITU-IMPACT.html 

FIRST Forum for Incident Response and Security Teams 
https://www.first.org/  

TF-CSIRT Trusted Introducer 
https://www.trusted-introducer.org/ 

 

  

http://www.aec.mk/
http://marnet.mk/
http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
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Правен основ за донесување на годишен 

извештај 
Врз основа на член 26-а став 2 и 3 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на 

Република Македонија број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018 и 21/2018) ,  Директорот на 

Агенцијата за електронски комуникации во соработка со министерот надлежен за работите од областа 

на електронските комуникации донесува Годишен извештај за работа на националниот центар за 

одговор на компјутерски инциденти формиран како посебна организациона единица во состав на 

Агенцијата за електронски комуникации и истиот го доставува на усвојување од страна на Владата на 

Република Македонија. 

Вовед 
Со измените на Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија 

број 188/2014), согласно член 26-а во состав на Агенцијата за електронски комуникации се формира 

посебна организациона единица - Национален центар за одговор на компјутерски инциденти, која ќе 

претставува официјална национална точка за контакт и координација во справувањето со 

безбедносните инциденти кај мрежите и информациските системи и кој ќе идентификува и ќе 

обезбедува одговор на безбедносни инциденти и ризици. 

Годишниот извештај за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти (во 

натамошниот текст MKD-CIRT) за 2017 година ги опфаќа активностите што се однесуваат на 

надлежностите и обврските на Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст АЕК) и 

Националниот центар за одговор  на компјутерски инциденти (во натамошниот текст MKD-CIRT) како 

нејзин составен дел согласно Законот за електронските комуникации и прописите донесени врз основа 

на него, како и меѓународните договори од областа на безбедност на мрежи и информациската 

безбедност. 

Во Извештајот се презентирани активностите на АЕК и MKD-CIRT во насока за исполнување на 

Годишната програма за работа на MKD-CIRT за 2017 година.  

Во 2017 година главен предизвик за MKD-CIRT и AEK беше навремениот одговор на пријавените 

компјутерски инциденти и обезбедување на навремена корисна информација по откриените закани и 

ранливости.  

Сведоци сме за огромниот брз развој на информатичката технологија а посебно развојот и 

дистрибуцијата на малициозен софтвер. За следење на овој брз тренд на развој на нови компјутерски 

закани и нивната се покомплексна структура, едукацијата и надградбата на вработените во центарот 

се од големо значење. Исто така од голема важност беше воспоставување на системите и услугите на 

MKD-CIRT и обезбедување на средства за работа. Во 2017 година работите поврзани со MKD-CIRT ги 

извршуваа 2 (двајца) вработени од Службата за информатички технологии во АЕК. 
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Цели на MKD-CIRT во Годишна програма за 

работа за 2017 година 
Во продолжение се наведени целите и задачите на MKD-CIRT наведени во Годишната програма за 

работа за 2017 година. 

Цели Цели и задачи на MKD-CIRT 
 

1 
Да обезбеди клучна улога при координација на справувањето со инциденти  кај засегнатите 

субјекти на национално ниво. 

2 

Да обезбеди одговор за справување со  компјутерски инциденти, преку давање на неопходни 

услуги кон неговиот конституент/корисник, со што неговиот конституент/корисник ќе може 

ефикасно да се справи со инцидентите. 

3 

Континуирано да врши мониторингот за ризици, да добива информации за компјутерските 

закани и инциденти (по автоматски пат или од трети страни) и постојано да располага со 

показатели за малициозниот сообраќај што доаѓа или излегува од државата.   

4 

Преставува официјална национална точка за контакт и размена на информации (извештаи за 

инциденти, ранливост итн.) за внатре во рамките на државата како и за надвор од неа со 

Националните/Владини CIRT-ови од државите во регионот и пошироко. 

5 

Да навремено ги информира и известува конституентите. Да им обезбедува на конституентите 

безбедносни совети, информации за рано предупредување и да делува како централна точка за 

прашањата од областа на сајбер безбедноста. 

6 

Целосно да соработува и разменува информации со институциите од државата надлежни за 

спроведување на законите, а особено со оние од областа на сајбер криминалот, како 

исоодветно да ги адресира правните прашања кои можат да се појават за време на инцидент. 

7 

Континуирано да разменува информации, знаење и искуство со конституентите, да утврдува 

безбедносни најдобри практики/водичи и истите да ги објавува, како и континуирано да 

обезбедува едукација и обуки за конституентите и за самите вработени во центарот. 

8 

Да обезбедува помош во процесот на воспоставување на Интерни центри за одговор на 

компутерски инциденти на големите организации кои управуваат со клучни/критични 

информациски инфраструктури (јавни и приватни) во Република Македонија. 

9 
Континуирано да ја подига  свесноста кај граѓаните за негативните ефекти на сајбер заканите и 

компјутерскиот криминал 

 

Реализација на акцискиот план за 2017 година 
На следната табела се прикажани активностите во акцискиот план од Годишната програма за работа 

на MKD-CIRT за 2017 година, а во врска со исполнување на претходно наведените цели од годишната 

програма.  
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Активност 
 

Акциски план за реализација на 
активностите на MKD-CIRT во 2017 
година 
 

1 
Одржување и надградба на систем за пријава, евиденција и управување со компјутерски 

безбедносни инциденти. 

2 

Поставување  на систем за управување со квалитет на услуги за следење на ефикасноста на 

центарот за одговор на компјутерски инциденти и обезбедување на постојан процес на 

негово подобрување . 

3 

Континуирана активност за обезбедување безбеден начин на пријавување на инцидентите  

преку различни канали за комуникација : телефон/мобилен, е-маил со PGP шифрирање, факс, 

писмен допис, и web формулари . 

4 

 Официјален веб сајт. Одржување, објава на информации, упатства и најдобри практики како 

и надградба на официјалниот веб сајт достапен на адреса https://mkd-cirt.mk со следните 

функционалности 

o Општи информации за центарот  

o Овозможување на пријава на инцидент и нелегална содржина 

o Известувања за тековните информации за безбедносни инциденти 

o Пристап до документација ( годишните извештаи, ...) 

o Листа на сервиси и нивно иницирање  

o Настани  

o Линкови до корисни информации и веб страници  

o Законска регулатива 

o Контакти 

o Јавен дел за објава на информации, известувања и совети кои имаат за цел 

подигнување на јавната свест за сајбер безбедноста и сајбер заканите 

o Заштитен дел за безбедна комуникација со конституентите 

5 

Подготовка на нови и ажурирање на постојни упатства и процедури за: 

o Обработка на пријави од страна на надворешни центри, конституентите и граѓаните 

o Сервиси за конституентите 

o Начин на однесување и проток на информации (code of conduct) 

o Класификација на компјутерските безбедносни инциденти 

o Обработка и постапување по пријавените инциденти 

6 
Информирање на јавноста на Република Македонија и објавување на основни едукативни 

содржини за сајбер безбедност на официјалната страница  на центарот 

7 
Подготовка на содржини за различни групи на граѓани по години на старост за презентирање 

преку медиумски канали 

8 

Информирање на конституентите и собирање на податоци за нивната инфраструктура, 

овластените контакти и јавни PGP клучеви за безбедна комуникација и размена на 

информации 

9 Безбедносна сертификација за вработените во MKD-CIRT 

10 
Пристапување во меѓународните организации како официјална  национална точка за контакт 

за одговор на компјутерски инциденти. 

11 
Воспоставување на систем за прибирање, обработка, корелација и дисеминација на 

информации за ранливости (threats intelligence) 
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12 

Договори за соработка и размена на информации со производители на оперативни системи и 

решенија за информациска безбедност, преку кои ќе се обезбеди пристап до информации за 

т.н. zero-day ранливости и изработка на упатства за нивно ублажување кои потоа MKD-CIRT ќе 

ги испраќа до конституентите. 

13 

Анализа на ранливости на јавните веб локации на конституентите и организациите од јавниот 

сектор и Проект за процена на состојба со информациска безбедност на јавниот веб простор 

во Македонија за што е неопходна набавка на соодветна опрема и поставување на систем за 

откривање на ранливости 

14 
Организација на регионална конференција на национални и секторски CIRT-ови од регионот 

на југоисточна Европа. 

15 Поставување на систем за дисеминација на информации до конституентите 

16 Организирање на работилници за конституентите 

17 Испитување на јавно мислење 

18 Jавни кампањи за безбедност на интернет 

 

Активност 1: Инсталација на хардверската опрема и софтверски 

решенија за поддршка на мониторирање и евидентирање на 

информации за компјутерски закани и инциденти. 
Во периодот Мај –Јули 2017 година се реализирани две набавки на стоки: 

- Набавка на информатичка опрема за MKD-CIRT која вклучува: 

o Серверска опрема 

o Активна мрежна опрема 

o Клиентска опрема за тимот на MKD-CIRT 

o Софтверско решение за виртуелизација 

o Решение за Security Information and Events Management 

o Уред за непрекинато напојување 

- Набавка за опремување на просториите на тимот на MKD-CIRT.  

o Оваа набавка вклучува реновирање и пренамена на просториите во објектот на АЕК 

„Центар за контрола и мониторинг на радиофреквенции Скопје“ во седиште на MKD-

CIRT 

Цел на овие две набавки беше да се обезбедат квалитетни услови за работа на тимот на MKD-CIRT 

усогласени со препораките наведени во побарувањата за исполнување на условите за членство во 

FIRST, достапни на следниот линк: https://www.first.org/membership/site-visit-v2.5.pdf  

Во периодот Јули – Декември 2017 година  MKD-CIRT отпочна со виртуелизација и поставување на 

решенијата и системите потребни за работа на тимот на дедицираната хардверска платформа. 

Концептот на виртуелизација беше искористен како најдобар и најбрз начин за отпочнување со работа 

на тимот согласно годишната програма и за подоцнежен едноставен и брз трансфер на сервисите на 

MKD-CIRT.  

Решенијата кои тимот на MKD-CIRT ги постави и активно ги користеше во 2017 година: 

https://www.first.org/membership/site-visit-v2.5.pdf
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- Систем за прием, обработка и постапување по пријави на инциденти Request Tracker for 

Incident Response 

- Систем за управување со конституентите на MKD-CIRT, Sugar CRM Customer Relationship 

Management 

- Веб сервер на кој се хостира веб седиштето https://mkd-cirt.mk  

- Сервер за генерирање на главен пар од јавен и приватен клуч на MKD-CIRT и негова објава на 

големите светски сервери како pgp.mit.edu 

- Сервер за електронска пошта поврзан со адреси на доменот mkd-cirt.mk Адреса за електронска 

пошта за пријава на инцидент info@mkd-cirt.mk 

- Систем за Security Information and Events Management  - IBM QRadar. Овој систем се  користи за 

прибирање и обработка на логови и други информации за индикатори на компромитација од 

мрежата на MKD-CIRT и од јавни извори (feeds).  

Активност 2: Поставување на систем за управување со квалитет на 

услуги за следење на ефикасноста на центарот за одговор на 

компјутерски инциденти и обезбедување на постојан процес на 

негово подобрување 
Тимот на MKD-CIRT го постави системот Request Tracker for Incident Response кој е препорачан од ENISA 

како de-facto standard за систем за прием, обработка и постапување по пријавени инциденти кој 

истовремено овозможува следење на процесот за решавање по пријави и извештајност.  

Активност 3: Континуирана активност за обезбедување безбеден 

начин на пријавување на инцидентите  преку различни канали за 

комуникација : телефон/мобилен, е-маил со PGP шифрирање, факс, 

писмен допис, и web формулари  
Во тек на 2017 година MKD-CIRT во континуитет и без прекини овозможи безбеден начин за пријава на 

инциденти преку: 

- Дедициран телефонски број 02/3091-232 

- Телефонски број за факс: 02/3224-611 

- Дежурен мобилен телефонски број 070/33 81 55 

- Адреса за електронска пошта info@mkd-cirt на која може да се пријавуваат инциденти 

- Користење на PGP/GnuPG шифрирање преку генерирање на пар од приватен и јавен клуч за 

MKD-CIRT и објава на јавниот клуч на серверот pgp.mit.edu преку што клучот е достапен на 

светската мрежа на сервери за јавни PGP/GnuPG клучеви.  

Јавниот клуч на MKD-CIRT и неговите потписи може да се најдат на големите меѓународни јавни 
сервери за клучеви. Јавно достапни се следните информации: 
Key ID: 0x333C00DB 
Key Type: RSA 4096 
Key Fingerprint: 0FB9 3DA3 E008 FA8B FC6A 9C71 0741 17A1 333C 00DB 
 

Во Планот на архивски знаци на АЕК додаден е посебен број за прием, архивирање и испраќање на 

дописи и пишана комуникација на MKD-CIRT како организациска единица во состав на АЕК. 

https://mkd-cirt.mk/
mailto:info@mkd-cirt.mk
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На веб седиштето на MKD-CIRT поставено на адреса https://mkd-cirt.mk поставен е веб формулар за 

анонимно шифрирано генерирање, испраќање и прием на пријави на инциденти од граѓаните до MKD-

CIRT, Слика 1. 

 

Слика 1 – On-line формулар за анонимна пријава на инциденти 

 

Активност 4: Официјален веб сајт https://mkd-cirt.mk 
За реализација на оваа точка од акцискиот план тимот на MKD-CIRT ги реализираше следните 

активности: 

- Поставена втора ревидирана верзија на веб апликација на седиште на MKD-CIRT кое е достапно 

на адреса: https://mkd-cirt.mk, со следните активни делови: 

o Заштитена комуникација со посетителите на веб седиштето преку користење на SSL 

шифрирање на комуникацијата со посетителите 

o Објава на јавниот клуч на MKD-CIRT 

o Објава на услугите/сервисите на MKD-CIRT наменети за конституентите и граѓаните 

o Објава на упатства и корисни информации наменети за различни категории на 

граѓани/крајни корисници 

https://mkd-cirt.mk/
https://mkd-cirt.mk/


 

Страна 11 од 23 
 

 MKD-CIRT 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР 

НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ 

o Можност за поднесување на Пријава за потенцијален инцидент преку веб формулар со 

целосна анонимизација во процесот на поднесување и транспорт на пријавата од 

посетителот до MKD-CIRT 

o Документи и легислатива за работата на MKD-CIRT 

o Процедури за зачленување за конституентите на MKD-CIRT и пријава на инцидент од 

конституент до MKD-CIRT 

o Класификација на пријавените инциденти 

o Политика за неоткривање на информации 

Во 2017 година, на веб-страницата на MKD-CIRT се објавени вкупно 55 информации, од кои: 

- Совети, 7 објави 

- Заштита од Рансомвер, 1 објава 

- Настани, 1 објава 

- Застани|Размисли|Поврзи (континуирана кампања за подигање на јавна свест), 7 објави 

- Известувања и предупредувања, 39 објави 

Статистика за посетеност на веб сајтот https://mkd-cirt.mk во 2017 година: 

 

Активност 5: Припрема на документација за работа на тимот 

(правилници, процедури и други документи) 
MKD-CIRT ги користи следните документи и процедури во работењето: 

- Процедура за справување со инциденти на MKD-CIRT 

- Упатство за пријава на инциденти од конституентите 

- Политика за откривање на информации на MKD-CIRT 

- Политика за приватност 

- RFC 2350 документ за меѓународна идентификација на MKD-CIRT 

- Упатство за регистрација на конституенти на MKD-CIRT 

https://mkd-cirt.mk/
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Активност 6: Информирање на јавноста на Република Македонија и 

објавување на основни едукативни содржини за сајбер безбедност 

на официјалната страница на центарот 
- Континуирана кампања Застани|Размисли|Поврзи се 

- Детално упатство за заштита на граѓаните од Ransomware https://mkd-cirt.mk/2017/10/06/shto-

e-ransomver-i-kako-da-se-zashtitite/ 

- WannaCry – известување до конституентите и медиумите за опасноста од овој рансомвер со 

насоки за заштита 

- NonPetya – известување за јавност на веб-страницата и до конституентите испратена деталан 

анализа со индикатори за компромитација преку новиот систем MISP (повеќе за системот во 

Активност 15) 

Активност 7: Подготовка на содржини за различни групи на граѓани 

по години на старост за презентирање преку медиумски канали 
Оваа активност е реализирана преку активностите 4 и 6 од овој документ. Дополнително во 2017 

година беше планирано изработка, печатење и дистрибуција на едукативни содржини – брошури која 

е одложена за 2018 година. Согласно усвоената годишна програма за работа на MKD-CIRT за 2018 се 

предвидува подготовка, печатење и дистрибуција на едукативни брошури за две старосни групи на 

граѓани: предшколска возраст и за млади. За содржините и фокусот на едукативните брошури, MKD-

CIRT ќе го земе предвид и испитувањето на јавно мислење отпочнато во Декември 2017 година чии 

конечни резултати се очекуваат во месец март 2018 година. 

Активност 8: Информирање на конституентите и собирање на 

податоци за нивната инфраструктура, овластените контакти и јавни 

PGP клучеви за безбедна комуникација и размена на информации 
Во годишната програма за работа за 2017 година се наведени 17 конституенти од јавниот сектор и 

претставници на критична инфраструктура во Република Македонија со кои MKD-CIRT ќе соработува 

во реализацијата на програмата за работа за 2016 година. Во 2017 година MKD-CIRT испрати покани за 

зачленување како конституенти на MKD-CIRT до нови 29 организации. Заедно со поканата е испратен 

и образец за собирање на информации за административни и технички контакти во организациите 

како и информации за јавната ИКТ инфраструктура и сервиси кои овие организации ги поседуваат. На 

крајот на 2017 година . Со ова е овозможено MKD-CIRT навремено да ги известува конституентите и да 

ги корелира информациите за јавните адреси и сервиси на конституентите со индикаторите за 

компромитација кои MKD-CIRT ги добива од надворешни извори (feeds). 

https://mkd-cirt.mk/2017/10/06/shto-e-ransomver-i-kako-da-se-zashtitite/
https://mkd-cirt.mk/2017/10/06/shto-e-ransomver-i-kako-da-se-zashtitite/
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На 19 јули 2017 година MKD-CIRT организираше работилница за користење на услугите за пријава на 

инциденти и размена на ифнормации, на која учествуваа 70 претставници на конституентите. 

Дополнителни информации за конституентите на MKD-CIRT се дадени во дел „Конституенти“ од овој 

документ. 

Активност 9: безбедносна сертификација  
Реализацијата на оваа активност е директно поврзана со екипирање на тимот на MKD-CIRT. Бидејќи 

истото е одложено за 2018 година очекуваме оваа активност да се реализира следната година. Цел на 

оваа активност е сертификација на вработените во организациската единица MKD-CIRT како дел од АЕК 

да се здобијат со безбедносни сертификати за пристап до документи до ниво на ознака „Доверливо“ 

согласно Законот за класифицирани информации, како и меѓународна сертификација на членовите на 

тимот на MKD-CIRT во нивните познавања за информациската безбедност, со специјализација во делот 

на управување со безбедносни ризици, постапување по настанат инцидент како и во делот на анализа 

на штетен софтвер и дигитална форензика.   

Активност 10: Пристапување во меѓународните организации како 

официјална национална точка за контакт за одговор на 

компјутерски инциденти 
Меѓународната соработка и пристапувањето во меѓународни организации е од голема важност 

бидејќи на тој начин се воспоставуваат контактите за размена на информации со други национални 

CSIRT тимови и е предуслов за координација на одговор во случај на инцидент по информациската 

безбедност. Овие активности на MKD-CIRT се наведени во делот Меѓународна соработка во овој 

документ.  

Активност 11: Воспоставување на систем за прибирање, обработка, 

корелација и дисеминација на информации за ранливости (threats 

intelligence) 
Во финалниот Финансиски план на АЕК за 2017 година не беа предвидени средства за реализација на 

оваа активност. Потребните средства се обезбедени во финансискиот план на Агенцијата за 2018 

година и оваа активност е пренесена за реализација во 2018 година, согласно Годишната програма за 

работа на MKD-CIRT за 2018 година. 
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Активност 12: Договори за соработка и размена на информации 
На 01.02.2017 година е потпишан Меморандум за соработка со Интернационален Картичен Систем АД 

Скопје (КаСис). 

На 30.05.2017 година е потпишан Меморандум за соработка со “STOP. THINK. CONNECT. Messaging 

Convention Incorporated”. Цел на овој договор е размена на информации за подигање на јавната свест 

и дистрибуција на едукативни содржини. MKD-CIRT во 2017 година отпочна со спроведување на 

континуирана кампања „ЗАСТАНИ. РАЗМИСЛИ. ПОВРЗИ СЕ“. 

На 06.06.2017 година е потпишан Меморандум за соработка со Национален CERT на Република 

Словенија SI-CERT. 

На 16.10.2017 година е воспоставена соработка со Shadowserver преку која отпочна прием на над 30 

дневни извештаи за ранливости.  

Во текот на 2017 годна во континуитет се одвива размената на информации со Team Cymru, а во врска 

со ботнет мрежи. 

Ефикасна обработка, анализа и известување по прибраните податоци се очекува откако ќе се 

реализира Активност 11, бидејќи е неопходна компјутерска обработка на прибраните податоци. 

Активност 13: Анализа на ранливости на јавни веб локации 
Во финалниот Финансиски план на АЕК за 2017 година не беа предвидени средства за реализација на 

оваа активност. Потребните средства се обезбедени во финансискиот план на Агенцијата за 2018 

година и оваа активност е пренесена за реализација во 2018 година, согласно Годишната програма за 

работа на MKD-CIRT за 2018 година. 

Активност 14: Организација на регионална конференција на 

национални и секторски CIRT-ови од регионот на југоисточна 

Европа. 
Оваа активност е реализирана во склоп на Меѓународната регулаторна конференција организирана на 

ниво на Агенција, во соработка со SEEDIG. Настанот се одржа во период 24-26 мај 2017 година во 

Охрид, со тематско покривање на сајбер безбедноста и регионалната соработка. 

Активност 15: Поставување на систем за дисеминација на 

информации до конституентите 
Во 2017 година MKD-CIRT воспостави Систем за размена на информации со конституентите за 

ранливости по компјутерските мрежи и информациските системи – Malware Information Sharing 

Platform MISP. Овој систем е активен и достапен за користење на сите конституенти, преку безбедна 

веб-страница на следниот линк: https://misp.mkd-cirt.mk Системот овозможува навремена 

дисеминација на информации за ранливости и ризици до конституентите. Информациите се 

проследени со испраќање на нотификации до административните и техничките лица на страна на 

конституентите. Информациите содржат индикатори за компромитација кои се корисни за 

понатамошна анализа на страна на конституентот и интеграција на овие податоци во системите за 

https://misp.mkd-cirt.mk/


 

Страна 15 од 23 
 

 MKD-CIRT 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР 

НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ 

откривање и спречување на упади. 

Активност 16: Организирање на работилници за конституентите 
Организирана работилница на 19.07.2017 година во Скопје, на која учествуваа 70 посетители од 

организациите кои се конституенти на MKD-CIRT. Работилницата е реализирана со цел едукација на 

посетителите за користење на системот на MKD-CIRT за пријава на инциденти и  MISP платформата за 

размена на информации за закани и ранливости преку развиената мрежа за размена на информации 

на MKD-CIRT. 

Активност 17: Испитување на јавно мислење 
Активност започната во Декември 2017 година и продолжена во 2018 година. Резултатите од првото 

јавно испитување за ниво на јавна свест за значење на безбедно користење на интернет се очекуваат 

во Март 2018 година. Резултатите од ова испитување MKD-CIRT ќе ги користи за реализација на 

Активност 18. 

Активност 18: Jавни кампањи за безбедност на интернет 
Во 2017 година MKD-CIRT спроведе континуирана кампања за безбедност на интернет под наслов 

„ЗАСТАНИ. РАЗМИСЛИ. ПОВРЗИ СЕ“. 

Статистика за работењето на MKD-CIRT во 2017 

година 

Јавни веб-страници во Република Македонија 
Вкупен број на регистрирани домени во .mk TLD (домен од највисоко ниво) на крај на 2017 година е 

25168 домени. 

Во 2017 година, хакирани се вкупно 349 јавни .mk веб-страници, од кои 23 се официјални владини веб 

страници (во .gov.mk домен). Примарна цел при хакирањето е да се промени  содржината на веб 

страницата и хактивизам. 
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 Дополнителната анализа на успешно хакирани веб-страници, врз основа на оперативниот систем кој 

се користи за веб серверот кој ги хостира овие страници, покажува дека два најдоминантни 

оперативни системи се Linux (верзии како Debian, Suse, ...), застапен со две третини или 67% и Microsoft 

Windows 2003 застапен со скоро една четвртина или 25%. 

Различните верзии на Линукс обично се дел од таканаречениот LAMP пакет, кој се користи за 

хостирање на некои од најпопуларните софтверски платформи со отворен код за системи кои 

управувуваат со веб содржини (Web Content Management Systems - Web CMSs), како што се WordPress, 

Joomla или Drupal. Иако Линукс е еден од посигурните оперативни системи, главната причина за 

успешно хакирање на овие веб-страници е да се има администраторски привилегии на овие пакети со 

отворен код, а настанува како резултат на ненавремено откриени и ажурирани ранливости на CMS. 

Вториот најхакиран оперативен систем според анализата е Windows 2003, кој е стар оперативен систем 

за кој нема поддршка од продавачот, а неговите слабости се добро документирани и познати, така што 

хакерите ги користат недостатоците во оперативниот систем за да ја хакираат веб-страницата. 
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Месечен преглед на број на нападнати веб страни 
на домени .mk во 2017 година
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Пријави за инциденти во 2017 година 
Во текот на 2017 година, MKD-CIRT овозможи неколку начини за пријавување инциденти, вклучувајќи: 

- Анонимно известување преку веб-страница на MKD-CIRT со пополнување на онлајн образецот 

- Пријави за инциденти од конституентите преку нашиот систем за пријавување и управување со 

инциденти 

- Пријави на инциденти од трети лица со кои имаме воспоставено соработка и имаме голема 

доверба во точноста на доставените информации 

Во 2017 година, вкупниот број на Пријави за инциденти изнесува 561. 

Категориите на пријавени инциденти варираат и се однесуваат за уреди кои хостираат некој 

малициозен софтвер, пријави на напади за дистрибуирано одбивање на услуга (DdoS) и закани. 

 

Видови на пријавени инциденти 
Поголемиот дел од пријавите за инциденти се однесуваат за откриен штетен софтвер и fast-flux како 

DNS техника што се користи од страна на ботнет мрежи за да се прикријат веб-страници за фишинг и 

малвер со постојано менување на мрежата со компромитирани компјутери кои делуваат како прокси 

/ посредници. И двата случаи можат да бидат знаци за постоење на комбинација од peer-to-peer 

мрежа, дистрибуирана команда и контрола, веб-базиранo балансирање на оптоварување и 

пренасочување на прокси-сервери кои се користат за создавање на малициозни мрежи кои е тешко да 

се откријат и да се преземат мерки за заштита. 
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Пријави за инциденти во MKD-CIRT по месеци за 2017 
година



 

Страна 18 од 23 
 

 MKD-CIRT 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР 

НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ 

 

Во текот на 2017 година, MKD-CIRT доби пријави за инциденти и барања за поддршка од македонски 

компании при онлајн измами, man-in-the-middle и фишинг напади. Поради криминалната природа на 

овие инциденти, MKD-CIRT, го извести Министерството за внатрешни работи за овие пријавени 

инциденти. 

Малициозен софтвер присутен во Република Македонија во 2017 

година 
MKD-CIRT преку воспоставените канали за комуникација прима пријави за инциденти од трети лица за 

македонските IP адреси кои се извор на напади и штетни активности, и кои се пријавени кај нашите 

меѓународни соработници.  

Секој ден се детектирани во просек 270 македонски јавни IP v4 адреси како извори на напади или 

штетни активности, кои таргетираат системи надвор од земјата, при што во Република Македонија има 

610.000 јавни IP адреси v4 кои ги користат македонските оператори кои нудат услуги за пренос на 

податоци - интернет провајдери. 

Откриените видови на штетен софтвер укажуваат на користење на застарени оперативни системи и 

стари компјутери, како и користење на нелиценциран или пиратски софтвер. 

Најголемиот дел од пријавените јавни IP адреси се во сопственост на 19 од вкупно 101 регистрирани 

оператори кои обезбедуваат услуга за широкопојасен интернет за крајните корисници. Овие адреси 

најчесто се динамички доделени на крајните корисници - граѓаните во Република Македонија. 

MKD-CIRT периодично ги известува операторите кои обезбедуваат услуга за широкопојасен интернет 

и работи со нив за да ги информира крајните корисници да ги исчистат нивните уреди од 

идентификуваниот малициозен софтвер, како и за заштита на безбедноста и интегритетот на мрежата 

на операторите кои обезбедуваат услуга за интернет. 

Следниот график го прикажува бројот на единствени идентификувани македонски IP адреси v4, кои се 

извор на злонамерна активност на дневно ниво во текот на 2017 година. Трендот за 2017 година е 

намалување на просекот од 400 на 200 македонски јавни IP v4 адреси. 

49.02%

50.62%

0.18%

0.18%

0.36%

Report malware Fast-Flux report DDoS Phishing

Процентуална поделба на пријавите за инциденти во 2017 година по категории
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На следниот график се прикажани пријавените видови штетен софтвер кој бил присутен во Република 

Македонија во текот 2017 година: 

 

 

Доминантен вид на малициозен софтвер во Република Македонија во 2017 година беше Conficker, 99% 

од пријавените активности. Овој тип на малициозен софтвер ги експлоатира слабостите на Microsoft 

Windows XP и најчесто е знак за користење на застарена и пиратска верзија на оперативниот систем. 

Последната појава на малициозниот софтвер Mirai беше во септември 2017 година. Мираи e 

најпознатиот ботнет кој се користи за масовни DDoS напади кои користат IoT (Internet-of-things) уреди, 

како што се мрежни насочувачи и веб-камери. Заканата од идни DDoS напади од различни варијанти 

на Mirai се уште е присутна, бидејќи нејзиниот изворен код беше јавно објавен и може да се користи 

од хакирачки групи. 
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Настани 
Во 2017 година MKD-CIRT зема активно учество во следните настани: 

20 – 21 Април 2017, активно учество и презентација на „TAIEX работилница за воспоставување на тим 

за одговор на компјутерски инциденти“, Скопје, Р. Македонија; 

19 јули 2018, Прв јавен состанок на АЕК за 2017 година –  Работилница за услугите на Националниот 

центар за одговор на компјутерски инциденти , Скопје, Р. Македонија; 

03 октомври 2017, настан за одбележување на Европскиот месец на сајбер безбедност, презентација 

на тема Предизвици за владиниот сектор , Скопје, Р. Македонија; 

20 декември 2017, iPROCEEDS проект „Регионална работилница за споделување на добри практики за 

механизмите за известување во Југоисточна Европа и Турција“, Скопје, Р. Македонија; 

Меѓународна соработка 
Во насока на исполнување на целта „ (MKD-CIRT) Преставува официјална национална точка за контакт 

и размена на информации (извештаи за инциденти, ранливост итн.) за внатре во рамките на државата 

како и за надвор од неа со Националните/Владини CIRT-ови од државите во регионот и пошироко, 

MKD-CIRT во 2017 година презеде повеќе активности со цел промоција и запознавање на 

меѓународната јавност со неговото постоење.  

23-25 јануари 2017, Учество на 50-тиот состанок на европското здружение на CERT тимови TF-CSIRT и 

симпозиум на FIRST; 

10 мај 2017, Студиска посета на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти на Р. 

Словенија SI-CERT, Љубљана, Р. Словенија. Оваа посета беше помогната од ОБСЕ канцеларијата во 

Скопје; 

12-13 октомври 2017, Студиска посета за CSIRT / CERT регулативи и оперативно опкружување во 

соработка со романскиот Национален центар за одговор на компјутерски инциденти (CERT-RO), 

Букурешт, Романија. Оваа посета беше помогната од проектот iPROCEEDS; 

30-31 октомври 2017, Регионален форум за сајбер безбедност и компјутерски криминал во Југоисточна 

Европа, Софија, Бугарија. Оваа посета беше помогната од проектот iPROCEEDS; 

20.12.2017 - Акредитација на MKD-CIRT во Trusted Introducer TF-CSIRT 
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Јакнење на капацитетите 
Во текот на 2017 година MKD-CIRT работеше со два члена на тимот кои истовремено ги извршуваа и 

работните задачи во Службата за информатички технологии во АЕК. Во период од три месеци бројот 

на ангажираните лица беше привремено зголемен на 3 (три). Согласно Правилникот за 

систематизација на работните места во АЕК планирано е тимот на MKD-CIRT да се состои од 5 (пет) 

вработени, со структура прикажа на Табела 2. 

Работно место во систематизација 
Стручна  

спрема Шифра на работно место 

Раководител на Служба-Национален  центар за 
одговор на компјутерски инциденти 

ВСС 
АЕК 01 01 Б02 1 

Советник за одговор на компјутерски инциденти ВСС 
АЕК 01 01 В01 1 

Советник за одговор на компјутерски инциденти ВСС 
АЕК 01 01 В01 1 

Советник за одговор на компјутерски инциденти ВСС 
АЕК 01 01 В01 1 

Советник за одговор на компјутерски инциденти ВСС 
АЕК 01 01 В01 1 

 

Во 2017 година не се реализирани нови вработувања во АЕК со цел пополнување на слободни работни 

места во организациската единица „Национален центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-

CIRT“. 

Во 2017 година се реализирани следните активности за јакнење на капацитетите на членовите на 

тимот на MKD-CIRT: 

27-28 март 2017, „Вежба за заштита на критичната енергетска инфраструктура“ во организација на 

ОБСЕ канцеларија во Скопје, Р. Македонија; 

24-28 април 2017, iPROCEEDS проект „Регионална симулациска вежба за компјутерски криминал и 

финансиска истрага“,Тбилиси, Грузија; 

21-23 ноември 2017, ITU – „Сајбер вежба за земји од Европа“,Кешинау, Молдавија. Оваа активност 

беше помогната од Regional Cooperation Council; 
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Финансиски извештај 
Работењето на MKD-CIRT е целосно финансирано од буџетот на Агенцијата за електронски 

комуникации. Во следната табела се прикажани конта со опис, планирани и реализирани трошоци во 

2017 година за MKD-CIRT, како дел од Финансискиот извештај на Агенцијата за електронски 

комуникации за 2017 година. 

Конто Опис Планиран 

износ  

2017 година 

Реализиран 

износ  

2017 година 

413210/41

3220 

Дневници за службено патување и патни 

расходи – за CIRT (10% од вкупен буџет) 

844.454 125.718 

416110 Членарини во меѓународни организации 

организации - CIRT                                              

615.000 104.805 

417710 Обука и стручно усоврување - CIRT         1.000.000 0 

417741 Семинари и конференции (котизација)    350.000 0 

417990 Други договорни услуги – конференција 3.022.725 0 

440002  Реконструкција на КМЦ - Опремување на 
ссервер сала и 2 канцеларии 

3.500.000 1.943.370 

441001  Информатичка опрема CIRT: 
 

6.036.230 5.494.118 

460 Бруто плати 
Раководител на Национален центар за одговор 
на компјутерски инциденти 

Советник за одговор на компјутерски 
инциденти 
Советник за одговор на компјутерски 
инциденти 
Советник за одговор на компјутерски 
инциденти 
Советник за одговор на компјутерски 
инциденти 

 

 

 
1.140.110 

 
908.107 

 
908.107 

 
908.107 

 
908.107 

 

 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Вкупно трошоци за МК ЦИРТ за 2017 година 20.141.338 7.668.011 
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Заклучок 
Годишната програма за работа за 2017 година MKD-CIRT и Агенцијата за електронски комуникации ја 

реализираа со голема посветеност и ентузијазам на раководството на АЕК и членовите на тимот, како 

и со помош од останатите организациски единици во Агенцијата. Реализацијата на програмата е со 

минимални финансиски трошоци за АЕК и голема финансиска и експертска помош од меѓународни 

организации, проекти и други национални CSIRT-ови.  

И понатаму најголем предизвик за успешна работа на MKD-CIRT преставува јакнењето на човечките 

капацитети на тимот преку неопходното вработување на кадар кој со својот ентузијазам и спремност 

за посветено работење и усвојување на нови знаења значително ќе придонесе во етаблирањето на 

MKD-CIRT како доверлив извор на информации и помош во справување со компјутерските 

безбедносни инциденти во Република Македонија. 

 

Директор на 
Агенција за електронски комуникации 

Сашо Димитријоски 
 

       ____________________________ 

 

 


