
Вообичаена пракса е лозинките да 

се менуваат доколку се сомневате 

дека се загрозени деталите за 

најава при користење на одредена 

услуга. Запишувајте ги лозинките за 

важните сметки (како што е е-

пошта и банкарство) и истите 

чувајте ги безбедно (но не на 

самите уреди). Тие треба да се 

доволно сложени, на пример со 

користење на фраза од три 

случајни зборови и вкупна должина 

од најмалку 8 карактери, како и да 

содржат карактери од следните 

групи: големи букви, мали букви, 

броеви и специјални знаци.  

“PASSWORD MANAGER” е 

компјутерска програма што 

им овозможува на 

корисниците да ги чуваат, 

генерираат и управуваат со 

своите лозинки за локални 

апликации или мрежни 

услуги. “PASSWORD 

MANAGER” помага во 

генерирање и враќање на 

комплексни лозинки, 

зачувување на такви лозинки 

во шифрирана база на 

податоци или нивно 

пресметување на претходно 

барање. Секогаш менувајте ги 

стандардните лозинки 

поставени од производителите 

што доаѓаат со сите уреди 

(паметните телефони, 

лаптопите, мрежните 

насочувачи и други видови на 

активна компјутерска и 

мрежна опрема). Редовно 

правете проверка на уредите 

и апликациите за тоа дали е 

направена промена на 

стандардните лозинки. 

 

ЧЕКОРИ ЗА ПРАВИЛНО КОРИСТЕЊЕ НА ЛОЗИНКИ 

ж За секој уред (компјутер, телефон, 

таблет или онлајн услуга), користете 

лозинка за ограничување на пристапот 

до овие уреди и услуги доколку истите 

содржат чувствителни податоци. 

Покрај лозинките, дополнителна 

заштита може да обезбеди 

користењето на PIN (Personal 

Identification Number), скен од прст или 

на лице и енкриптирање или 

шифрирање на податоците како 

начини за потврдување на 

автентичноста. 

Покрај лозинките, 

дополнителна заштита 

може да обезбеди 

користењето на PIN 

(Personal Identification 

Number), скен од прст или 

на лице и енкриптирање 

или шифрирање на 

податоците како начини за 

потврдување на 

автентичноста. 

 “PASSWORD MANAGER” подразбира локално инсталирани 

софтверски апликации, пристап до мрежни услуги преку 

веб-портали и хардверски уреди на локален пристап, кои 

служат како клучеви. 

2FA бара два различни методи за да 

го „докаже “Вашиот идентитет пред 

да можете да користите одредена 

услуга, обично лозинка плус уште 

еден метод. Ова може да биде код 

кој е испратен до Вашиот паметен 

телефон (или код што е генериран од 

токен за банкарски услуги) што мора 

да го внесете покрај Вашата лозинка, 

за дополнително зголемување на 

безбедноста. 

Утврдената пракса 

при креирање на 

лозинката е нејзината 

должина да се состои 

од најмалку 8 

карактери, да содржи 

три од четирите групи 

на знаци (мали букви, 

големи букви, броеви 

и специјални знаци). 

 


