
 

Чекори за справување со сајбер инциденти! 

Редовно правете заштитна копија од Вашите податоци и чувајте ги на безбедно место. За 

проценка на ризиците, повеќе информации можете да најдете со пребарување на 

Интернет. Препорачливо е да имате своја Процедура за управување со ИТ системите кои 

Ви се најпотребни при работењето. Такви се на пример системите за е-пошта и Вашата 

веб- страница, сметководството и архивското работење. Предвидете План за инциденти, 

односно размислете што би се случило доколку одеднаш немате пристап до овие 

системи или податоци. Направете листа на системи кои се подредени според приоритет, 

базирана на разбирање на тоа што е важно за да нема прекин во работењето се со цел 

да преземете соодветна заштита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолжително е да се провери активноста на 

антивирусната заштита, а доколку ова не можете да 

го направите сами, обратете се на стручно лице кој 

ќе направи ревизија на тоа што се случило. За 

надминување на одредени проблеми, упатства за 

истите можете да најдете со пребарување на 

Интернет. Решавање на инцидентот значи повторна 

достапност на услугите, системите и податоците кои 

биле недостапни. Во зависност од видот на 

инцидентот можете да реагирате со чистење на 

заразени уреди, промена на лозинки, враќање на 

податоци од “backup”, инсталација на надградби и 

ажурирање на оперативни системи и апликации. 

Сајбер-инцидентите како што се 

неовластениот пристап до ИТ системи и 

кражбата или уништувањето на податоци 

и средства, се сметаат за кривични дела. 

Секогаш чувајте ги сите информации за 

инцидентот кој се случил, како логови за 

пристап и променети датотеки. Не се 

двоумете да известите за инцидентот кој 

Ви се случил. Знајте дека известувањето и 

споделувањето на информации со други 

засегнати страни ќе спречи повторување 

на таков ист инцидент. Пријава на 

инцидент до MKD-CIRT можете да 

направите на следната интернет адреса: 

https://mkd-cirt.mk/prijava-na-incident/ 

 

Откако ќе се случи одреден 

сајбер инцидент, важно е да 

направите преглед на она што 

се случило и да научите од 

откриените грешки. Преземете 

активности со кои ќе ги 

надминете откриените 

недостатоци, а со тоа ќе ја 

намалите веројатноста за 

повторно случување на ваков 

сличен инцидент и воедно ќе ја 

зголемите Вашата безбедност. 

https://mkd-cirt.mk/prijava-na-incident/

