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ФОРЕНЗИКА НА USB И COMPACT FLASH 

МЕМОРИСКИ УРЕДИ 
 

Абстракт: Информатичко – комуникациската технологија е 

најмоќна, најраспростанета и најфлексибилна технологија која воопшто 

човекот ја измислил. Прогресивно навлегува во сите пори од човечкиот живот. 

Го променува неговото опкружување, сфаќање, навики, традиции, со други 

зборови менува муменува се`: каде и како работи, учи, купува, се забавува, се 

дружи, војува, користи најразлични услуги, ... Но, истовремено ги поттикна и 

неговите скриени и негативни карактеристики: крадење, пронвери, 

злоупотреба на личните податоци, напад на информациони системи, но и 

извршување на далеку потешки злочини на пософистициран начин.  

Информатичко – комуникациската технологија, благодарение на 

моќните медиуми за складирање на информации, ја постави информацијата на 

пиедесталот на најпрофитабилна стока. Тие медиуми се развиваа во насока на 

што полесно и побрзо креирање, дистрибуција, складирање, архивирање и 

пребарување на информациите. Значаен придонес во тоа имаат 

такнаречените преносни мемеории, USB флеш мемориите и преносните 

картички. Тие, со својот голем капацитет, малите димензии, физичка 
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мобилност, брзина на работа, модерен дизајн и многу малата цена на чинење 

го превземаат приматот кај мобилните медиуми за складирање на податоци.  

Паралелно со развивањето на овие медиуми, се развиваа и начинот на 

нивната злоупотреба.  Во случај на безбедносен инцидент, во кој се вклучени 

преносливите мемории, со правилно собирање на релевантни податоци може 

значајно да се зголеми веројатноста за доаѓање до информации за тоа кој го 

извршил нападот, од каде е изведен нападот, на кој начин е изведен и слично. 

Преносливите мемории многу брзо се развиваат, тоа значи дека и 

форензичарите мораат да го следат тој развој и да пронаоѓаат и 

применуваат адекватни форензички техники и да стекнуваат поквалитетни 

знаења. Нивната работа е усложена со фактот дека и напаѓачите се 

усовршуваат, најчесто побрзо од форензичарите, односно дека преносните 

мемории се многу поранливи од фиксните. Сето тоа бара големо внимание и 

стручност бидејќи во спротивно лесно можат да се оштетат уништат или 

изгубат клучните податоци. 

Во рамките на овој труд се обидуваме да ги објасниме принципите на 

работа на мобилните медиуми за складирање на податоци, безбедноста на 

овие медиуми, нивната безбедност и методологиите на истрага во случај на 

криминални активности врз нив.  

Клучни зборови: флеш, форензика, истрага, УСБ флеш, флеш 

меморија, мемориска картичка. 

 

Abstract: Information - communication technology is the most powerful, 

most widespread and most flexible technology that has ever been invented by the 

human. Its progressive penetration in all the pores of the human life changes 

human’s environment, understanding, habits, customs and traditions .In other 

words it changes everything for the human: where and how he works, studies, 

shops, entertains, makes friends, makes war, uses different services…. 

Unfortunately, at the same time, it induces the human’s hidden and negative 
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characteristic as theft, embezzlements, misuses of personal data, information 

system attacks and execution of far more serious crimes in a more sophisticated 

ways. 

Due to the powerful storage devices the information-communication 

technology has made the information most profitable good. Those devices have 

developed towards direction of easier and faster creation, distribution, storage, 

archiving and browsing of information. The so called mobile memory devices, 

USB flash memory devices and mobile cards have significant contribution to that. 

With their big capacity, small dimensions, physical mobility, fast functioning, 

modern design and low price they take over the primate among mobile media for 

data storage. 

Simultaneously with the development of these devices, ways of misusage of 

the same have developed.  In case of security incident that includes the mobile 

memory devices the chances of finding information about the attacker, the place of 

the attack and the way it is done, get bigger with proper gathering of relevant 

information. Mobile memory devices develop very fast .This means that the 

forensic investigators have to follow that development and find and use adequate 

forensic techniques and acquire more quality knowledge. Their work becomes 

more complex with the fact that the attackers improve themselves usually faster 

than the forensic investigators, which means that the mobile memory devices are 

more vulnerable then static ones.  This requires great attention and 

professionalism because on the other hand they can easily be damaged, destroyed 

or the information can be lost. 

Within the frameworks of this work we are trying to explain the working 

principles of the mobile memory devices, their security and investigation 

methodology in case of criminal activities on them.  

Keywords: flash, forensics, investigation, USB flash, flash memory, 

memory card. 
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Вовед 

Информатичко-комуникациската технологија, особено социјалните 

мрежи и интернетот, ја овозможија близината и достапноста на сите 

информации, независно од која географска оддалеченост и во кое време 

доаѓаат. Нуди многу  можности  и  предности  бидејки ја  зголемува  

ефикасноста, го скратува  времето   и  другите трошоци, овозможува 

поголема  продуктивност, но и профитабилност. Паралелно со  сите  

предности  кои  ги нуди  интернетот и компјутерската  технологија имаат 

една критична слаба точка, а тоа е безбедност во смисла на достапност, 

интегритет и  доверливост  на информациите,  на сервисите  и  апликациите. 

Во  теорија  се  сретнуваат  многу  примери  на  упади, како и методи на  

анализи  на факторите   на  ризици  за  компјутерските  системи  и мрежи. Во 

минатото, нападите  на  компјутерските  системи  и  мрежи биле претежно 

екстерни, но во последно време се повеке станува збор за повеке штети и 

загуби во економијата кои се резултат на  интерни  упади  во  

информационите системи.  Причини за  тоа  секако има повеке, но ширината 

на корисничките мрежи и апликации е секако најважна алка во тоа. Како 

корисници и учесници во тој систем се јавуваат не само вработените, туку и  

соработниците и кооперантите. Секако дека доверливоста и контролата на 

вработените ја имаме во   предвид, но не за  сите  соработници. Довербата во 

таков  случај  е  ставена  под  прашање, бидејки немаме гаранција  за  сите  

соработници, особено  кога  во  секој   бизнис  престижот  и  профитот  

представуваат  големи   предизвици. 

Причини за  компјутерските  упади   во   организациите, освен  

финасиската  добивка  можат  да  бидат  и  други како: 

• Предизвик -  пробивање  на  нови  заштитни мерки  

• Самодокажување 

• Шпионажа 

• Грабеж на  доверливи  информации 

1267 
 



Зорица КАЕВИЌ, Сашо ГЕЛЕВ, Атанас КОЗАРЕВ 

• Компјутерски  криминал. 

Во  последниве  десетици  години,  дејствува  организација  на  

професионални  хакери, кои  работат  на  стекнување  на  профит  со  помош   

на   превземање  на  незаштитени компјутерски системи  од  индивидуални 

корисници  низ  целиот свет. Тоа  се  врши  преку   корумпирање, односно  

со  зомбирање  на тие незаштитени  индивидуални  компјутери  и со нивна  

помош  се  врши  упад  на  одредени   веб   страници. 

Векторот  на  нападот  е  сега  сменет. Повеќе не се изведува 

директно на корпорацискиот  сервер,  упадите се вршат преку индивидуални 

и  незаштитени  корисници, кои  ги  користат  за  криминални  дејствија. 

Во абстрактот спомнавме дека информацијата стана многу ценета стока и 

дека се развиваат медиуми за нејзино складирање со огромни капацитети. 

Но, мора да се потенцира дека, покрај потребата од големи количини на 

информации, приоритет станува и потребата за ажурни информации, во било 

кое време и на било кое место. Тука, главна улога имаат преносните 

мемеории, USB флеш мемориите и преносните картички. Тие, со својот 

голем капацитет, малите димензии, физичка мобилност, брзина на работа, 

модерен дизајн и многу малата цена на чинење го превземаат приматот кај 

мобилните медиуми за складирање на податоци.  

Паралелно со нивната масовна употреба се развијаа и различни 

начини на злоупотреба, поради што се постави приоритет за безбедноста на 

податоците запишани на преносни медиуми и истражување на криминалните 

ициденти изведени на нив. Во овој труд се обидувам теоретски да ги 

објаснам методологиите на истражување на компјутерски криминал кој се 

случува на преносни медиуми. 

 

1. Дигитална форензика 

Дигитална форензичка анализа (DFA) е постапка за утврдување на 

фактичката состојба во дигиталните медиуми со примена на различни 
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методи. Се состои од низа на аналитички методи за откривање, собирање, 

испитување и складирање на податоци, односно за испитување на 

компјутерските системи за да се утврди нивното користење во илегални или 

неавторизирани активности како што се крадење на деловни тајни, 

уништување на интелектуалната сопственост, измами, детска порнографија, 

...[15]. 

Воглавно се користи при за собирање на дигитални докази потребни 

во различните видови на истрага при компјутерски криминал: 

• Во граѓански парници за разводи, злоупотреби, насилство и 

дискриминација. 

• Во случаите кога правните лица бараат собирање докази кога е во 

прашање злоупотребата на службената положба, проневери или 

крадење на интелектуалната сопственост.  

• Кога осигурителните компании бараат докази во врска со измами при 

осигурување, злоупотребата на смртен случај и правото на 

вработување при добивање на осигурителни премии итн. 

Дигиталните докази се неопходни при истрагата на компјутерскиот 

криминал, а компјутерската форензика користи различни методи во насока 

на откривање на податоци кои се наоѓат внатре во компјутерскиот систем 

или за реновирање на избришаните, криптираните или оштетените податоци. 

Секоја информација може да биде значајна во процесот на откривање или 

оспорување на тврдењето. 2003 година, ASCLD-LAB го прифаќа 

дигиталниот доказ во сите видови на истраги, а со тоа ја признава и 

дигиталната форензика како рамноправна форензичка дисциплина. Иако е 

релативно млада форензичка дисциплина, има потенцијали значајно да 

влијае на резултатите при одредени специфични типови на истраги и 

кривични прогони.  

Активностите во рамките на дигиталната форензика можат да се 

поделат во три групи: 
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• Аквизиција 

• Анализа 

• Документирање 

• Презентација на дигиталните докази. 

 

2. USB флеш и CF мемориски уреди 

 USB флеш или USB Memory Drive (Keydrive) како што и е 

вистинското име, е мал преносен уред за складирање податоци кој користи 

флеш меморија (flash memory) и USB конектор. Се приклучуваат во 

нормален тип-А USB приклучок, на компјутер или на USB hub. Уредот се 

напојува преку USB приклучок на персоналниот компјутер, не му е потребно 

посебно напојување. USB флеш, за разлика од останатите преносливи 

медиуми за складирање на податоци, користи полупроводничка технологија 

(чипови) за чување на податоци. Таа нејзина градба ја прави отпорна на 

физички оштетувања и прашина.  

 

2.1  Флеш мемоија 

Флеш меморијата е компјутерска меморија на која податоците се 

чуваат (не се бришат) кога е исклучена од напонско напојување. Податоците 

можат да се бришат и репрограмираат по електронски пат. Нејзината 

технологија е всушност технологијата на мемориските картички за 

дигитални фотоапарати, палмтоп компјутери, мобилни телефони, конзоли за 

видео игри, аудио плеери итн. За разлика од EEPROM кај овие мемории 

бришењето и репрограмирањето не е карактер по карактер, туку во блокови 

кои се состојат од повеќеструки локации.   

Флеш мемориите, освен карактеристиката на чување на податоците 

без електрично напојување, имаат побрз пристап до податоците, много 

подобра отпорност на кинетички скокови од цврстите дискови. Речиси е 
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физички неуништива ако е спакувана во мемориска картичка која ја користи 

дигиталниот уред. 

Најчеста причина за оштетување на податоците е невнимателното 

користење на меморијата, особено ако се отстранува уредот со флеш 

меморијата (USB флеш драјв на пример) во текот на запишување на 

податоци во неа. Ситуацијата би била уште полоша ако со тоа не се користи 

соодветен фајл систем или ако се случи асинхронизација, податокот да чека 

да биде запишан, а уредот е отстранет. 

 

2.2 USB флеш 

УСБ флеш (USB Flash Drive) се користи за чување и размена на 

податоци помеѓу компјутерите. Претставува мобилен и моќен мемориски 

уред: мал, лесен, пренослив, со можност за пишување и бришење на 

податоци, голем капацитет (320 GB), не ги губи податоците откако че се 

исклучи од напонско напојување. 

USB флеш уредот се состои од неколку основни градбени елементи. 

Тоа во прв ред е NAND мемориски чип и USB контролер кој на компјутерот 

или на некој друг уред му овозможува пристап до флеш меморијата. 

Остатокот го сочинуваат такт генераторот, додатни контакти за 

програмирање и тестирање на уредот во текот на производството, лед диода 

за индикација на работата и на крајот печатената плочка на која се 

интегрирани сите спомнати компоненти. На печатената плочка се наоѓа и 

USB конектор со кои уредот се приклучува на компјутерот (Слика 1). 

 
 Слика 1: Надворешни иазглед на еден USB флеш уредот 
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USB флеш уредот има голема предност во однос на останатите преносливи 

уреди (CD, DVD, мобилен цврст диск) бидејќи се покомпактни, побрзи, 

имаат голем капацитет и се многу сигурни (физички пред се`). Модерните 

оперативни системи Windows, Linux, Mac OS имаат хардверска поддршка за 

уредите како што се USB флеш мемориите. 

 

3. Безбедност на податоците на флеш мемориите 

Податоците на флеш меморијата можат да бидат безбедносно 

загрозени на три начина: со физичко оштетување на меморијата, 

преснимување или со реконструкција на избришаните податоци.  

Физички, податоците се заштитуваат со посебно дизајнирање и 

изведување на уредот, односно куќиштето така се изведува да ја заштитува 

внатрешноста од механички удари прекумерна топлина и слично. 

Постојат повеќе начини за заштита на податоците од погрешни раце 

(хардверски и софтверски). Најстарата хардверска заштита била со 

користење на преќинувач кој оневозможувал нивно читање или бришење.  

Современите решенија тоа го изведуваат со енкрипција на податоците при 

процесот на снимање, употреба на специјална лозинка или дури и користење 

на отисок на прстите кај поскапите флеш уреди.  

За да се заштитат избришаните податоци од реконструкција се 

вградува таканаречена „File Shredder“ функција која ги отстранува сите 

трагови од избришените податоци. 

Еден од ефикасните начини да го заштитиме нашиот компјутер од 

крадење на податоци со помош на флеш мемории е забрана на употребата на 

USB флеш мемориите, а останатите  USB уреди нормално да си работат. 

 

4. Форензика на USB и CF уредите 

Дигиталниот форензичар, за да изведе анализа на осомнителниот 

флеш уред, мора да го открие неговиот идендитет. Техниката на откривање 
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на вистинскиот флеш уред не е во рамките на активностите на овој труд, 

туку само методите кои форензичарите треба да ги применат кога 

вистинскиот мемориски уред ќе го имаат „во рацете“. Од форензички аспект 

битно е најнапред да го идентифицираат типот и производителот на 

медиумот. Еден од начините е внимателно да се испита налепницата со 

податоци. Но, мора при тоа да се внимава бидејќи налепницата може да биде 

стапица со која форензичарот ќе биде скршнат од правиот пат. Форензичарот 

мора да има на ум дека осомничените најчесто користат нестандардни 

мемориски уреди со цел форензичарот да нема соодветен читач.  

Процесот на форензичка анализа на флеш мемориски уред се одвива 

во три фази: Утврдување на релевантните факти, Изработка на проценка на 

успешноста и Креирање на копии на податоците. 

 

4.1 Утврдување на релевантните факти 

Во текот на оваа фаза, пред да се пристапи на правење слика на 

преносливата меморија која е предмет на анализата, форензичарот потребно 

е да ги утврди сите детали неопходни за коплетен опис на идните 

активности. Посебно внимание треба да насочи кон типот и ознаката на 

меморијата, специјалните ознаки, видот на енкрипција ако постои, видот на 

датотечниот систем, типовите на потребните датотеки и сл. 

 

4.2 Изработка на проценка на успешноста на анализата 

Во оваа фаза форензичарот мора да утврди дали осомнителното лице 

ги бришело, т.е. се обидело да ги уништи дигиталните докази. Ако тоа е 

направено, ги реставрира и прави проценка дали реставрацијата е успешна и 

дали реставрираните податоците се валидни да се користат како валидни 

докази пред судот. 
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4.3 Креирање на копии на податоците 

Откако ќе се утврди уредот преку/од кој се украдени податоците, 

потребно е да се направи копии на неговата податочна содржина.  

Квалитетот на направените копии мора да биде што подобар бидејќи се 

користат за форензичка анализа во лабораториски услови или за изведување 

на дигитални докази.   

Прв чекор во овој процес е утврдување дали имало бришење на 

податоци. Ако се утврди дека има, потребно е избришаните податоци да се 

реконструираат. Следните активности се утврдување дали реконструкцијата 

е успешна или не. Откако се утврди дека реконструкција е потполна, се 

пристапува кон „спасување на податоците“, односно правење на нивни 

копии. 

Правењето на копии го олеснува фактот дека речиси сите флеш 

мемориски уреди имаат слична структура, односно се состојат од мемориски 

чип (базиран на NAND технологија, управуван од контролер преку 

соодветен алгоритам. Потешкотии во тој процес предизвикува фактот дека 

алгоритмот за читање/впишување на податоците варира од производител до 

производител. На квалитетот на копиите негативно влијае физичкото 

оштетување на флеш дискот. Не е возможно правење копија кога 

меморискиот чип е уништен (скршен или изгорен). Во сите останати случаи 

отказ на работата на контролерот, на чипот или пробивање на непознат 

алгоритам за впишување/читање спасувањето на податоците имат 100 % 

шанси да се оствари со користење на соодветни форензички софтверски 

алатки.   

Во текот на правењето на слика (огледало) на впишаните податоци 

форензичарот мора да обрне внимание на тоа дека податоците во флеш 

меморијата се сместени сосема на друг начин отколку на цврстиот диск. 

Флеш меморијата е поделена на „страници“. Големината на страниците и 

начинот на нивното сместување зависи од типот на алгоритамот кој се 
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применува. Распоредот на страните во рамките на меморијата не е линеарен, 

туку постојат повеќе можности за различни миксови на самите страници. 

Во случај да е потребно да се направи форензичка анализа на оштетена флеш 

меморија или на оштетена меморија, потребно е да се направат следните 

активности: 

• Да се одвои меморискиот чип од оштетениот уред 

• Да се прочитат сите сектори од меморијата и да се креира идентична 

„слика“ на меморијата 

• Да се детектира микс комбинацијата на мемориските страни 

• Да се отстрани тој микс 

• Со примена на соодветен алгоритам сите страни да се спојат во една 

страница. 

После овој процес можен е логички пристап до податоците, односно 

е неопходно да се одредат параметрите на применетиот фајл систем (90 % од 

случаите е FAT12), да се рестартира логичката структура и да се копираат 

податоците. 

Постојат и исклучоци од овие постапки. Мини и Микро SD картички 

не поседуваат контролер, а некои уреди имаат во рамките на меморијата 

енкриптирани страни кои не можат да се декриптираат во случај на отказ на 

контролерот. 

 

5. Собирање и проверка на дигиталните докази 

Форензичката истрага започнува со утврдување на постоење на 

криминални дејства со помош на флеш мемориски уред, идентифицирање на 

уредот преку кој дејството е извршено и утврдување на идентитетот на 

неговиот сопственик/личноста која го извела криминалниот чин.  Но со тоа 

истрагата не е успешно завршена. Успешноста на истрагата се гледа во тоа 

колку успешно (без контаминација) дигиталниот форензичар податоците ги 

префрлил од оригиналната локација на лабораториска локација, успешно ги 
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анализирал, ги трансформирал во дигитални докази и на валиден начин ги 

презентирал пред судијата и поротата во насока да ги убеди дека дејството се 

случило на посочениот уред и дека крива е посочената личност. При тоа 

мораат строго да се почитуваат пропишаните постапки. Без нивно 

почитување доказите можат да бидат отфрлени или пак да се оспори нивната 

релевантност. Собирањето на дигитални докази, иако изгледа едноставно, е 

сложена процедура која бара врвна специјалност бидејќи тие се најчесто (ако 

не и секогаш) посредни докази со чија правилна обработка се гради цврст, 

несоборлив доказ. 

 

5.1 Правилно собирање на дигитални докази 

Аквизицијата на дигиталните докази е најважниот дел од една 

квалитетна форензичка истрага, поради што доказите мораат да се собираат 

на најпрофесионален можен начин. Примарна работа во процесот на 

аквизиција на дигитални докази од USB и CF мемориски уреди, е креирање 

на безбедни копии на податоците без било каква измена во текот на тој 

процес, односно да бидат верни на оригиналот.  

Во дигиталната форензика постои следното правило кое е потребно 

дигиталниот форензичар да го запамти и почитува: Оригиналот допри го 

еднаш, копијата два пати, а работната копија онолку пати, колку е 

потребно во текот на истрагата. 

Видот на кој ќе се направат сигурносни копии зависи од типот на 

преносниот мемориски уред, капацитетот, произведувачот и сл. Во текот на 

овој процес форензичарот мора да има на ум дека тие податоци некогаш 

тешко се утврдуваат или сторителот ги променил за да ја доведе истрагата во 

заблуда (отстранета налепница, погрешна налепница, променето куќиште, 

...). Затоа, од добар форензичар се очекува солидно да познава што поголем 

број на видови од овие уреди.  
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Во текот на овој процес форензичарот е потребно да користи 

докажана методологија и секоја активност да ги поткрепува со соодветна 

документација. Користењето на правилна и валидна методологија сигурно ќе 

доведе до саканиот и валидниот резултат, а правилно водената и соодветната 

документација ќе допринесе да се признае валидноста на доказите во текот 

на судската постапка.  

Основната методологија во процесот на аквизиција на податоците од 

преносливите мемории се состои од следните активности: 

• Откривање на типот на меморијата 

• Пронаоѓање на соодветна алатка (софтверска или хардверска) за 

работа со дотичниот мемориски уред 

• Копирање на податоците 

• Утврдување на автетичноста на копираните податоци 

• Правење на форензички дупликати. 

 

5.2 Откривање на типот на меморијата 

Првиот чекор во аквизицијата е утврдување на типот на меморијата. 

На неупатените оваа активност може да им се чини дека е лесна работа, 

особено кога се во прашање преносливите мемории, бидејќи тие на својата 

надворешна страна имаат натпис со податоци за произведувачот, типот, 

серискиот број, големината и сл. Но, форензичарот тие податоци не смее да 

ги зема здраво за готово, туку мора да ги провери. Што ако злонамерниот 

сопственик намерно го променил куќиштето и меморијата ја ставил во него 

или пак во оргиналното куќиште поставил друга меморија, која има поголем 

капацитет, но е така дефинирана како да има помал капацитет (постојат 

скриени партиции). Во дефинираниот дел обично се запишани секојдневни 

податоци, а во скриениот дел податоци кои треба да се сокријат. 

Постојат повеќе начини, секој со свои предности и мани, за 

избегнување на вакви случаи. Некои автори, кои се бават со форензика, 
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Откако ќе ги поврзе сите потребни уреди за копирање и ќе ги 

провери врските, форензичарот пристапува кон внимателно копирање на 

податоците од инкримираниот пренослив медиум на стерилизираниот 

медиум за копирање, користејќи соодветни софтверски или хардверски 

алатки за копирање и почитувајќи ги пропишаните правила и стандарди. 

По реализирање процесот на копирање, форензичарот е потребно 

внимателно да го прочита извештајот на процесот за копирање кој го дава 

алатката за копирање. Ако во извештајот е дадена некаква грешка, потребно 

е да ја проучи, да постапи према упатствата и повторно да го изведе 

копирањето. Ако нема никаква грешка, потребно е да ги отстрани  врските 

меѓу уредите за копирање и медиумот, чија содржина се копира и да го 

смести на сигурно место. За сите активности форензичарот прави детална 

документација. 

Копијата, добијана во предходната фаза, не е работна копија. На неа 

не смее да се работи за да се зачуваат податоците оригинални. Од неа се 

прават две работни копии на кои се изведуваат останатите форензички 

активности. Пожелно е овие работни копии да бидат на ист или барем 

сличен медиум како инкриминираниот, поради изведување на форензички 

анализи при исти услови како условите во кои се случил криминалниот чин.  

При копирањето мора да се користат „стерилизирани“ медиуми за копирање. 

Во спротивно, колку и да се квалитетни форензичките алатки за копирање, 

се прават миксови од снимки кои ги прават копираните податоци невалидни 

за истрага. 

Пример: Ако правиме снимка на роденден на медиум на кој има 

предходна подолга снимка од некој филм, тогаш по завршувањето на 

снимаката на роденденот, продолжува филмот. Таков микс може да се добие 

и во текот на процесот копирање при форензичката анализа. 
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сметаат дека е доволно да се дојде до типот на меморискиот чип, неговиот 

сериски број и произведувачот од кој ќе се добијат сите потребни податоци. 

Оваа метода е доста сигурна, иако ризик секогаш постои, но е многу бавна. 

Најбавен, но и најсигурен начин е да се одвои меморискиот чип од уредот, а 

потоа да се прочитат сите сектори и да се креираат идентични слики. 

Меѓутоа во последно време оваа метода форензичарите се` помалку ја 

користат поради тоа што денес во употреба се криптирани флеш мемории, 

кај кои ваков на одвајање на меморијата од контролерот може да доведе до 

губење на податоците. 

Вообичаено е да производителите, во случај на истрага, соработуваат 

со форензичарите оставувајќи им ги на располагање сите потребни 

информации, но тоа не е секогаш така поради шо овој начин не е апсолутно 

сигурен.  

 

5.3 Копирање на податоците 

Копирање на податоците од инкримираната пренослива меморија е 

важна активност во истрагата. Постојат повеќе техники за копирање. Која 

техника ќе се примени зависи од околностите на самата форензичка истрага 

(дали се работи на терен или во форензичка лабораторија) и форензичките 

алатки кои форензичарот ги поседува. Но, секогаш во процесот на копирање 

мора да се почитуваат следните правила: 

• Мора сигурно да се утврди типот на медиумот на кој се врши 

форензика. 

• Потребно е да се најде исти тип на медиум или пак ако тоа не е 

можно да се користи најдобра можна замена и да се „стерилизира“. 

• При копирањето да се користи блокатор на запишување, со кој ќе се 

спречи можноста да се оштети содржината на медиумот кој го 

анализираме. 
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5.4 Утврдување на автентичноста на копираните податоци 

Дигиталните податоци многу лесно можат да се изменат, па затоа 

една од најбитните задачите на форензичкиот процес е да докаже дека не се 

случила никаква нивна измена во текот на нивната аквизиција и анализа.  

Постојат различни начини за докажување на интегритетот на дигиталните 

докази кои го поминале форензичиот процес. Сепак, примарен модел кој го 

користат поголемиот број на форензичките софтвери е таканаречениот метод 

chechksum. Во оваа метода на оргиналните податоци се извршува одредена 

операција и се запишува добиениот резултат (sum). Кога податоците се 

префрлат на лабораторискиот компјутер на кој се врши анализата, истите 

операции се вршат над копираните податоци. Ако се добие исти резултат, 

тоа е доказ дека не е направена промена на податоците. Тоа е многу сигурна 

метода. Теоретски да две различни вредности, после примената на хаш 

алгоритамот, имаат исти резултат е 2[7].  

Во пракса, овој процес на утврдување на автентичноста на 

копираните податоци се одвива на следниот начин: 

• Софтверот го применува алгоритмот на оригиналниот медиум и 

го генерира резултатот. 

• После преносот на податоците на лабораторискиот медиум 

софтверот го генерира резултатот на копираните податоци. 

• Софтверот врши споредување на добиените резултати за да се 

осигура дали се поклапаат. 

Ако преклопувањето е успешно, тоа значи дека податоците не се 

менувани во никаков случај. Меѓутоа, ако преклапањето е неуспешно, тоа 

значи дека трансферот е неуспешен и дека најверојатно дошло до 

оштетување на дигиталните докази во текот на трансферот.  

Најквалитетен тип на алгоритам за изведување на оваа операција е 

алгоритмот за криптографско хаширање во во една насока. Имено, овој 
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алгоритам оневозможува примена на реверзен инжењеринг со кој тргнувајќи 

од добиениот резултат се добиваат оргиналните вредности. 

Моментално два најкористени криптографски алгоритми се MD5 и SHA.  

Message – Digest algorithm 5 (MD5) е еден од најстарите алгоритми 

кој се користи уште од 1991 година, независно од фактот дека има свои 

пропусти. Колку е овој алгоритам ефикасен можеме да видиме од примерот 

на хаширање на два стринга кои се разликуваат по тоа што во едниот се 

користи една голема буква, а во другиот сите се мали букви (Слика 2) . 

 
 

 

Од примерот можеме да видиме дека се добиваат два сосема 

различни хаширани стринга, независно што се разликуваат со само една 

буква, буквата D, од зборот „Digitalna forenzika“ (во едниот стринг е голема 

буква, во другиот мала). Тоа значи дека и најмала промена на оригиналниот 

текст, веднаш се уочува.  

Непоклопувањето на резултатите може да биде поради две причини: 

• Медиумот од кој се превземени податоците е оштетен. Во тој случај 

форензичкиот софтвер погрешно генерира хаш вредности бидејќи не 

може да ги прочита сите делови од медиумот. Во оваа сценарио 

битно е форензичарот да докаже дека медиумот е оштетен.  

• Опремата за пренос е лоша, тоа најчесто се случува при читање на 

мемориски картички со помош на читач. Оргиналниот медиум и 

лабораторискиот медиум се неоштетени, кабелот или уредот за 

заштита од запишување не се добри. Затоа е потребно да ги замениме 

со нови кои ќе овозможуваат квалитетни хаш вредности.  

Слика 2: Пример за хаширање со Message – Digest algorithm 5 (MD5) алгоритам 
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Форензичарот мора да внимава да не го вклучува уредот (дигитален 

фотоапарат, PDA уредот, ...) веднаш после превземањето на податоците, кога 

во него е мемориската картичка е во него, бидејќи хеш вредноста може да се 

промени. 

 

5.5 Правење на форензички дупликати 

Основно правило е да не се прави само една копија, туку најмалку 

две. На едната се врши лабораториска анализа а другата служи како резерва 

која може да послужи за правење други копии или како замена на 

оригинална во случај таа да биде изгубена, оштетена и сл. 

 

Заклучок 

Во трудот е систематизиран материјал поврзан со форензиката на 

USB и CF мемориските уреди со сите негови најважни теми. Објаснет е 

начинот на функционирање на преносливите мемории и нивната примена, а е 

и навлезено во проблематиката на оштетени и заклучени мемории и начинот 

на екстрадикциуја на дигиталните докази од нив.  

Даден е приказ на различните типови на преносливите мемории, 

начинот на нивната работа, како и преглед на популарните формати на флеш 

мемориите. Потешкотии имав поради тоа што на македонски јазик речиси 

нема едукациони материјал за овие мемории, се` се сведува на новинарски 

написи без некои стручни објаснувања.  
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Во трудот се дадени дефиниции на основните термини, наведени се 

принципите, стандардите и критериумите од областа на форензичката 

анализа на аквизицијата на дигиталните докази. Дефинирани се поимите 

дигитална истрага, компјутерски криминал. Опишани се основните 

карактеристики на криминалот, зошто компјутерскиот криминал е толку 

популарен и зошто е многу важна борбата против нив. Посебен акцент е 

поставен на криминалните активности со и врз преносливите мемориски 

уреди. Наведени се основните проблеми со кои се среќеваат форензичарите, 

како да се надминат, посебно кога се во прашање преносливите мемории. 

На крајот се надевам дека овој труд, еден од пионерите во оваа област во 

Република Македонија, ќе даде скромен поттик за унапредување на 

дигиталната форензика, посебно во областа на форензиката на преносливите 

мемории. 

 

Библиографија 

[1] AccessData – FTK official guide, AccessData Corporation, 2008 

[2] Alt.coputer.security, Enkripcija o zastite podataka, Beograd, 2009 

[3] Anzaldua R., Volonino L., Computer Forensics For Dummies, Wiley 

Publishing, Inc., Indianapolis 2008 

[4] Axelson J. USB Mass Storage – Designing and Programming Devices and 

Embedded Hosts, Lakewiew Research LLC, Madison 2006. 

[5] Bez, R,; Camerlenghi, E.; Modelli, A.; Visconti, A, Introduction to flash 

memory, IEEE 2003 

[6] Bunting S., Wei W., The Official EnCase Guide”, Wiley Pulishing, Inc., 

Indianopolis 2006 

[7] Carrier B. File System Forensic Analysi, Addison Wesley Professional, 

New York 2005 

[8] Carvey H., Windows Forensic, Synress Publishing, Inc. USA 2009 

1283 
 



Зорица КАЕВИЌ, Сашо ГЕЛЕВ, Атанас КОЗАРЕВ 

 [9] Grubor G., TRIBINA – ZNACAJ DIGITALNE FORENZIKE u resavanju 

kompjuterskog incidenta i u borbi protiv kompjuterskog kriminala, Udruzenje 

IT Vestak, Beograd 

[10] Jelic Z., Gde su granice?, Casopis “Svet” – specijalno izdanie br. 1 “Svet 

kompjutera’, politika, Beograd 1984 

[11] Jones K., Bejtlich R., Curtis W., Rose C., Real Digital Forensics, Addison 

Wesley, New York 2005 

[12] Kim, K.; Koh. G.H. (2004-05-16), Future Memory Technology including 

Emerging New memories, 24, Konferencija posvecena Mikroelektronici – 

Zbornik radova, Srbija I Crna Gora 2004 

[13] Kostic Z. , Grubor G., Alati za forenzicku analizu, Sinergija Revija, 

Univerzitet Singerija, Bljeljina 2009  

[14] Milosavljevic M. Grubor G. Digitalna forenzika – udzbenik, Univerzitet 

Singidinum, Beograd 2009 

[15] Христов Р., Каевиќ З., „Детективска информатика“, ЕУРМ Скопје 

2011. 

 

1284 
 


	ОПШТИНСКИТЕ ОБВРЗНИЦИ КАКО РЕШЕНИЕ НА ЕДЕН ОД ПРОБЛЕМИТЕ НА ЛОКАЛНАТА ДЕМОКРАТИЈА
	DYNAMICS OF PRODUCTION FOR THE ENTERPRISES WITH PRIVATE OWNERSHIP: CASE STUDY
	Abstract: Last decades, great changes of political, economical, technological, the role of state and free market competition, and the internationalization of businesses, have made the environment in which operate, businesses to be quite complex. Then ...
	1. Introduction
	2. Study on Regional Enterprises, Competition and Development, Opportunities Through the Regional Program of the Republic of Macedonia
	2.1 National Strategy of Developing the Small and Medium Enterprises.
	3. ING – LULI,  Struga, Macedonia, Development Possibilities - Results
	Graph.5: The trend of increasing
	Short-term are:
	Medium-terms are:
	4. Conclusion
	References and resources:
	[1] A. Pike, A. Rodriguez, J. Tomaney, "Regional Economic Development", New York, 2006.
	Republic of Macedonia", Skopje, 1995
	СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ , МОДЕЛИ, ПЛАНОВИ И СТРАТЕГИИ
	1. Модел- вектор на порастот

	ИНКЛУЗИВНОСТ НА ИНВАЛИДИТЕ ВО МАКЕДОНСКИТЕ КОМПАНИИ
	ОХРАБРУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЕМАЧКИОТ ДУХ ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ
	ПРИМЕНАТА НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ – НЕОПХОДНОСТ ЗА ОДРЖЛИВ ЕКОНОМСКИ РАСТ НА КОМПАНИИТЕ
	ЕКОНОМИЈА БАЗИРАНА НА ЗНАЕЊЕ - ГЛОБАЛНИ ТРЕНДОВИ И ИМПЛИКАЦИИ
	MANAGEMENT - SCIENCE AND SKILL
	ИНТЕРНЕТ ПАРИ – БЕЗБЕДНОСТ ПРОЦЕНКА И ИНОВАЦИИ
	ВЛИЈАНИЕТО НА РЕВЕРЗИБИЛНИ ЕФЕКТИ НА ФИНАНСИСКАТА КРИЗА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА ВРЗ ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ
	ВЛИЈАНИЕТО НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕТО НА УСПЕШНА КОМУНИКАЦИЈА НА ЛИДЕРИТЕ
	Емоционална интелигенција
	Влијанието на емоционалната интелигенција врз лидерите
	Лични компетенции
	Самосвест
	Саморегулација
	Самомотивацијата
	Социјални компетенции


	Влијанието на емоционалната интелигенција врз успешната комуникацијата во армијата
	Улогата на емоционалната интелигенција во секојдневното успешно функционирање на припадниците на армијата
	Значењето на  емоционалната интелигенција во остварување на успешна комуникација во армијата и донесување на одлуки

	Заклучок
	УЛОГАТА НА КОМУНИКАЦИСКИТЕ ВЕШТИНИ НА ЛИДЕРИТЕ ВО УСПЕШНОТО РАБОТЕЊЕ СО ПОТЧИНЕТИТЕ И ПРЕТПОСТАВЕНИТE
	Вербална комуникација
	Техники на вербалната комуникација во успешното работење со потчинетите и претпоставените
	Техники на вербалната комуникација во успешното работење со потчинетите и претпоставените
	Значењето на препознавање на емоциите за добра комуникација
	Важност на комуникациските вештини во воената организација
	Заклучок
	Користена литература
	РАЗВОЈ НА ПАЗАР ЗА ФИНАНСИСКИ ДЕРИВАТИ – ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРНИ РИЗИЦИ
	Абстракт: Дериватите се значаен, клучен и неизбежен сегмент од светскиот финансиски систем и интересно е меѓународното искуство поврзано со креирањето на дериватната индустрија,  воведувањето на дериватите и берзите за деривати во развиените земји и в...
	Abstract: The derivatives are an important, crucial and inevitable segment of the world's financial system and an interesting international experience, related to the derivative`s industry creation, and the introduction of derivatives and derivatives ...


	ДЕСЕT TEMИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА НАУКАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
	МЕНАЏЕРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАКО СТРАТЕГИЈА ЗА ПРОМЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО
	ЗЕЛЕН МАРКЕТИНГ И ОДДРЖЛИВ РАЗВОЈ
	НЕВРОМАРКЕТИНГ – ВРСКА ПОМЕЃУ НАУКАТА И БИЗНИСОТ
	ESTIMATING TOURISM CONTRIBUTION TO MACEDONIAN ECONOMY
	КОНЦЕПТОТ НА ЛИКВИДНОСТА ВО БАНКАРСКАТА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА
	1. Принципот на ликвидност во банкарското работење
	1.1. Дефинирање на ликвидносниот ризик
	1.2. Поврзаноста на ликвидносниот ризик со останатите ризици во банкарското работење
	1.3. Пристапи во мерењето на ликвидносниот ризик
	1.4. Последици од потценувањето на ликвидносниот ризик во практиката
	Студија на случај: „Леман Брадерс“ (Lehman Brothers)
	2. Aнализа на правната рамка на управувањето со ликвидносниот . ризик
	2.1. Меѓународната координација во однос на управувањето со ликвидносниот ризик
	3. Заклучоци и препораки
	Користена литература
	ИНТЕРНЕТОТ ВО ФУНКЦИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ
	ОДЛУЧУВАЊЕТО И ИНТЕРЕСИТЕ
	ИНТЕРВЈУТО КАКО ПРОЦЕС ОД МЕНАЏМЕНТОТ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ НА ОРГАНИЗАЦИЈА
	НЕКОИ АСПЕКТИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ТЕХНОЛОШКИОТ НАПРЕДОК И ИНОВАЦИИТЕ ВРЗ ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ
	GLOBALIZATION AND THE INCOME DISTRIBUTION BETWEEN THE COUNTRIES
	5. Milanovic,  B: The Real Winners and Losers of Globalization World Bank Policy Research Paper.2008
	THE IMPLICATIONS OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON DEVELOPING COUNTRIES-WITH SPECIAL REFERENCE TO MACEDONIA
	330.368:339.91-027.511(100)
	Д-р Ирена АНДРЕЕСКА / Dr Irena ANDREESKA

	ЕКОНОМСКА НЕЕДНАКВОСТ КАКО ПРОИЗВОД НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА
	ФАКТОРИТЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА РАБОТНА СИЛА
	Вовед
	Поттикнувачи врз перформансите на здравствените работници
	2. Поттикнувачи поврзани со системот на поддршка
	3. Поттикнувачи поврзани со поволна работна околина

	Поврзување на поттикнувачите со четирите димензии на перформансите на здравствената работна сила

	НЕВРАБОТЕНОСТА ПРИЧИНИТЕЛ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
	Вовед
	КОМПОНЕНТИ НА МОДЕРНИОТ МАРКЕТИНГ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ
	АСПЕКТИ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ (ЕРП)
	ФИНАНСИРАЊЕ НА KАПИТАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ВО OПШТИНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕКУ ЈПП
	После изборот на стратешкиот партнер со истиот се потпишува договор за Институционално партнерство  меѓу јавен и приватен партнер.
	CONSUMER ETHNOCENTRISM AMONG MACEDONIAN CONSUMERS AND ITS EFFECTS ON THE PURCHASE DECISION
	HUMAN RESOURCES AND ECONOMIC DEVELOPMENT
	1. http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto.aspx?id=2
	2. http://saif113sb.hubpages.com/hub/HUMAN-RESOURCES-AND-ECONOMIC-DEVELOPMENT
	3. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population
	4. Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia, 2013
	5. http://www.orkii.com/macedonia/population-growth-rate
	6. http://www.indexmundi.com/facts/macedonia/birth-rate
	7. http://www.indexmundi.com/facts/macedonia/death-rate
	9. http://mecometer.com/whats/macedonia/population-denisty/
	10. http://www.indexmundi.com/macedonia/unemployment_rate.html
	11. Human development and economic growth, Gustav Ranis, 2004
	ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА СМЕТКОВОДСТВОТО НА МЕНАЏМЕНТОТ ПРИ УТВРДУВАЊЕТО НА ИНТЕРНИТЕ ЦЕНИ ВО МУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО УСЛОВИ НА ЕКОНОМСКА КРИЗА
	ГРАДЕЊЕ БИЗНИС СТРАТЕГИИ СО ПРИМЕНА НА АНАЛИТИЧКА И КРЕАТИВНА СПОСОБНОСТ
	ПЕРСПЕКТИВА  И ПРОГНОЗИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТАТА НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ВО КОМПЛЕКСОТ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР
	КОРИСТ И БАРИЕРИ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ONLINE БИЗНИС
	3. The Benefits of Bringing a Small Business Online, 2013

	УЛОГАТА НА МАРКЕТИНГОТ ВО ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ
	Keywords: goods, services, economic growth, demand, distribution
	Вовед
	Успешното функционирање на деловните субјекти во услови на пазарна економија, во голема мерка, зависи од примената на маркетингот како современа деловна концепција, во чија основа е централната позиција на потрошувачите, нивните потреби и преференции.
	1. Основни карактеристики и дефиниции на маркетингот
	2. Влијанието на маркетингот врз економскиот развој
	Маркетингот може  се дефинира како средство со кое може да се интегрира економијата преку поврзување на купувачите и продавачите од различни подрачја на економијата. Маркетингот ја поттикнува побарувачката на тој начин што тој креира потреби и желби к...
	Трговците, производителите и банкарите се директно вклучени во маркетингот преку остварувањето на нивните активности кои значат производство и продажба на производи кои носат профит преку постојано  проширување на пазарот и зголемување на нивното учес...
	Во денешниов глобален свет маркетингот игра значајна улога во економскиот развој. Тој обезбедува плански економски развој во земјите каде има недостаток на стоки и услуги, идеи и има голема невработеност. Маркетинг напорите се насочени кон мобилизациј...
	 Стимулирање на агрегатната побарувачка и проширување на пазарот
	 Помагање да се оствари процесот на дистрибуција на приоизводите од базичните индустрии, земјоделството, реударството и преработувачките индустрии,
	 Поттикнување на процесот на обезбедување финансиски средства за економијата и олеснување на процесите за повраток на вложените инвестиции.
	 Овозможување да се откријат претприемнички таленти,
	 Посредување индустриските полупроизводи и производи да се реализираат за создавање и производство  на  нови производи,
	 Извоз на производи и услуги,
	 Развивање на туризмот и банкарскиот сектор.
	Подрачјата на влијание на маркетингот во  економскиот развој се огледа од наједноставните форми и видови на производство, како што е  ориентација на некој поединец сам да произведува производи, потоа во фазите на предпроизводството и ситната трговија,...
	Слика број 1:
	Извор: William D. Perreault, Jr. E. Jerome McCarthy: Basic Marketing, A Global-Managerial Approach, Prentice Hall Inc. , 1999
	1. Walter Johnson: Role of Marketing on Economic Development,  http://www.ehow.com/info_7746856_role-marketing-economic-development.html#ixzz2zeocqB1e
	ИНДУСТРИСКИОТ МЕНАЏМЕНТ И  ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ
	4. Haery Sihombing: BMFP 4512 What is industrial management, 2014 Scribd Inc.
	МЕЃУНАРОДНИТЕ ФИНАНСИСКИ ТЕКОВИ И ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
	ВАЖНОСТА НА СОЦИЈАЛНАТА РЕВИЗИЈА
	КАКО АЛАТКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА
	ОТЧЕТНОСТА И ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО
	ВАЖНОСТА НА СТРАТЕШКИОТ ПРИСТАП ПРИ ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА МЕНАЏИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНОСТА НА РЕВИЗОРСКИТЕ АКТИВНОСТИ
	Поимот ревизија и контрола
	343.85.072.3(497.7:497.1)
	PhD Ljubo PEJANOVIĆ

	COORDINATED PREVENTION AND SUPPRESSION CRIME IN MACEDONIA AND REPUBLIC OF SERBIA
	Abstract: Cooperation and coordination of the state security service and the private sector between the two republic, it is not just necessary but it is inevitable in solving current and future problems, which are linked to terrorist violence. Through...
	Terrorist-criminal delinquency involves the execution of any of these crimes, which perform and can be performed by members of terrorist and terrorist-criminal groups on the territory of the two republic and in the region. Organized crime and individu...
	Therefore, the need for a more active organization and coordination between public and private security services, primarily is necessary cooperation in
	informing the notice of threats in preventing these dangerous and destructive activities, which can be done by these groups.
	1. Introduction
	When it comes to civil and criminal acts that may constitute members of the terrorist, criminal and violent groups, these acts can be made dangerous terrorist activities, robberies and criminal offenses against people, buildings, sports facilities and...
	Thus, these groups can perform various forms of violence, as a phenomenon in most cases can be manifested in a particularly significant buildings and some natural resources, as well as material goods and sports competitions between rival so-called fan...
	Therefore, these forms of violence are increasing and multiplying and can reach large scale and wider area, if the states do not serously engage in addressing this phenomenon with its institutions, and the private sector in area of its jurisdiction. H...
	Therefore, integration, cooperation, coordination and joint action between the security companies of the two countries, I would have given a great contribution in terms corporative form of organization of protection security. Corporate affairs and act...
	Arranging and harmonizing joint actions and applying empirical methods of operation, create the conditions effective integration of services and activities aimed at the unique order to eliminate or reduce to the lowest possible figure all the negative...
	2. Joint  coordinated prevent and combat violence
	2.1. Conceptual definition of criminal groups that commit violence
	„Criminality is a social phenomenon of committing criminal acts by individuals and that the acts constitute a crime.“226F  „While any form of organized crime, a set of negative social phenomena that threaten the overall social value and that, as such...
	2.2. The use of force by thugs and organized crime groups
	„The force is, in general sense pressure, violence, use of physical, mental or mechanical operations, and the form of coercion in the exercise of criminal offenses.
	In the criminal law power is the use of force by a person who is directed to the fact that what makes a particular action (any act or omission). It can be direct or indirect, depending on whether it is directly pointed at someone or another person.“22...
	In this case minor or group of minors in sports or other competitions conducted using physical and psychological force against another person or against several persons, which makes it unlawful violence on some of the terms in most cases of opposing f...
	2.3. Criminal threats
	„Threats, basically means the imposition of fear, intimidation, and therefore a threat to the safety of persons victims of bullies. It is a coercive action which affects the free will of an extortion decisions, putting a serious look at applying some ...
	2.4. Experimental integration tasks and activities
	Under the tasks in this regard are considered professional jobs that perform security-protective agents in all states of the international community. Work is carried out in each country to achieve security and protection of the state borders, social ...
	Perform professional work safety and health through a variety of activities and actions by the security institutions, with which it pursues extreme conceived and planned objectives. The objective in this sense means the safety and protection of the ov...
	The affairs and activities of the Integrated Systems plan possible, necessary and useful to indicate the previous experience of co-ordinating the provision of humanitarian and other assistance in preventing and reducing the consequences of natural di...
	Making huge amounts of oil under the sea in the Gulf of Mexico, and this disaster represents a major threat for the ecological security in this area.  Leakage of oil lasted throughout April and until the end of June 2010th. In this case, the United S...
	In that regard, why would not this like it with the Republic of Macedonia and Serbia?
	2.5. Features integrated security entities and activities
	Contents of integrated or corporate entities and activities is available at both national and multinational level.  Under the national integrated entities and operations shall be: integration of multiple smaller units into one entity-unit, subsystem ...
	2.6.  Integrativne aktivnosti u okviru jedne države
	One of the forms of association integrated entities, professional services and activities at the national and inter-level and corporate conduct or performance of security integration, which include:
	- Security-Information Agency, as a Research Intelligence, organized as a subsystem within the state system, in this case, would be organized into a single system that would function in the two Republics, not organizational but in some act...
	- Police, as a government institution shall take preventive and repressive measures of the state, and the integrated system would perform certain activities in the two Republics and regions.
	- The customs authorities, and to offices at border crossings, would also undertake joint actions appropriate measures and actions to prevent the smuggling of dangerous goods from one country to another, which in this system.
	- Special Units, would be integrated over the operations and activities in the country, as well as companies that are in a unique and integrated system of the two companies.
	- Corporate security, since the corporate spread and establish in all countries and in the region, in this case, would function and corporate security to corporations in a single system, the two Republics.
	- Private security, would be organized as a subsystem in a system in the two Republics, in order to prevent violence in the private sector.
	-  Detective work, involves the organization of a subsystem and associated systems in the two republics, with the aim of discovering the announcement of violence at sporting contests, and other forms of violence.
	3. Instead of a conclusion
	Juvenile delinquency is associated with criminal groups, is a major threat to society and the Republic of Serbia and the Republic of Macedonia and increasingly endangers the health and safety of people's lives and material assets. This form of violenc...
	Establishing and organizing several countries in one community as in the case of the United States (SAD), former Union of Soviet Union-Socialist Republics (SSSR) and the European Union (EU), former Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRJ) and ...
	So in this lesson can be drawn, and which dictates the need for the formation of enlarged and strengthened the power of the whole and the internal national level. By integrating several smaller departments in the higher levels, to be effective states ...
	In Serbia, the fragmented security services and none of them can provide security power to the extent that is expected of it. None of the service does not have sufficient personnel, equipment and resources to introduced himself as an effective force ...
	So, some experience and data to contribute in terms of reorganization and private security services and care in a corporate sub-system in a single security system. This form of organization would be able to create conditions stronger and more efficien...
	All this indicates the possibility of an integrated system solutions unifying activity in services, companies or institutions and operations into a single efficient system with a single command, leadership and management forces.  In this case, it woul...
	4. Literature
	a) used and quoted liteterature
	1. Bratoljub Klaić, Riječnik stranih riječi izraza i kratica,  Državno izdavačko poduzeće Hrvatske, Zagreb, 1951.
	2. Ljubo Mićunović, Savremeni rečnik stranih reči,  Književna zajednica, Novi Sad, 1988.
	3. Milan Milošević, Pojam i sadržaji korporativne bezbednosti, (zbornik radova), Fakultet bezbednosti i zaštite, Banja Luka, 2010.
	4. Milo Bošković, Krivično pravo, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 2009.
	b) consulted literature
	1. Andreja Savić i Ljubomir Stajić, Osnovi civilne bezbednosti, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 2006.
	2. Bakreski  Oliver, Milošević Milan, Savremeni bezbednosni sistemi, Autoprent, Skopje, 2010.
	3. Dragan Đukanović, Saradnja država jugoistočne Evrope u oblasti unutrašnjih poslova i pravosuđa, Nauka Bezbednost policija br.1/96, Policijska akademija Beograd, 1996.
	4. Dragan Simeunović, Političko nasilje, Poslovna politika, Beograd, 1989.
	5. Grupa autora, Zbornik radova, Maloletnička delikvencija kao oblik društveno-neprihvatljivog ponašanja, MUP RS, Banja Luka, 2008.
	6. Grupa autora, Sprečavanje i suzbijanje savremenih oblika kriminaliteta-IV, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2009.
	7. Milan Milošević, Saradnja graničnih policija zemalja evropske unije-primer SR Nemačke i Poljske, Strani pravni život, Institut za uporedno pravo 2/09, Beorad, 2009.
	8. Milan Milošević, Pojam i sadržaj korporativne bezbednosti, (zbornik radova), Dani bezbjednosti,  Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka, 2010.
	9.  Slobodan Marković, Osnovi korporativne i industrijske bezbednosti, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 2007.
	10. Sonja Lučić, Razvoj zajedničke spoljne i bezbednosne politike u Evropskoj uniji, časopis Bezbednost 2/04.
	11. Mile Rakić, Ljubo Pejanović, Redizajniranje sistema bezbednosti kao odgovor na maloletničku delikvenciju,  Zbornik radova, Maletnička delikvencija kao oblik društveno-neprihvatljivih ponašanja, MUP RS, Banja Luka, 2008.

	ПРАВО НА СТРАНЦИТЕ ДА СТАПУВААТ ВО РАБОТНИ ОДНОСИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
	ПРЕТРЕС
	Conclusion
	КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЈАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
	ИСКЛУЧОЦИТЕ ОД ПАТЕНТНА ЗАШТИТА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
	ФОРМАТИВНОТО ОЦЕНУВАЊЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАДЕЊЕ НА ДОБРИ ОДНОСИ МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ
	Само ако проверувањето и оценувањето се прави според оваа стратегија и на континуиран начин, може да рефлектира на посакуван успех, што значи дека можеме да очекуваме и напредок во нагорна линија и ефикасност во функционирањето на системот на вреднува...
	ПРИВАТИЗАЦИЈАТА И АКЦИОНЕРСКАТА СОПСТВЕНОСТ
	ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ПРАВНАТА НАУКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
	ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТА ВО НАУКАТА И ЛИНГВИСТИКАТА
	КАЗНЕНО – ПРАВНИ И МОРАЛНО – ЕТИЧКИ АСПЕКТИ НА КЛОНИРАЊЕТО
	ИДНИНАТА НА НАУКАТА ЗА СЕМЕЈСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
	ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
	3.1 Работата и образованието
	3.2 Причина за школувањето
	3.3 Дали имате време?
	3.4 Фактор `X`
	3.5 Поддршка од семејството

	ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛИТЕТ
	ПРАВНА РАМКА ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
	ЕВРОПСКАТА УНИЈА КАКО СУБЈЕКТ НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО
	МОРАЛНА РЕЦЕСИЈА НА НАУКАТА-СТОМАТОЛОГИЈАТА ДЕНЕС
	- Harvard University, основан 1636 год. го добива името по свештеникот Џон Харвард. Еден од најпрестижните универзитети на денешницата од кој излегле многу познати и признати светски научници и нобеловци (Massachusetts, USA)
	- Stanford University, основан 1885 год. од сенаторот на Калифорнија Стенфорт како спомен на неговиот починат син. Се наоѓа во истоимениот град во силиконската долина каде што неговите дипломци ги имаат основано  фирмите: Hewlett-Packard, Sun Microsystems,̺
	- Columbia University in the City of New York, основан 1754 год. после Американската војна за независност. Го формира Џорџ II, како кралевски државен колеџ . Од 1984 и овој универзитет станува како повеќето во САД приватна повереничка институција.
	Сакам да напоменам дека на сегашната ранк листа на светски рангирани универзитети ги земавме првите 11 од причина што првите 9 се наоѓаат во САД, додека пак на 10 и 11, место се наоѓаат европските (Англиските) универзитети University of Cambridge (120...
	АСПЕКТИ НА СИСТЕМОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
	ГЛАСАЧКО ОДНЕСУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
	A READER-RESPONSE DISCUSSION OF "ANGEL LEVINE" BY MALAMUD: DOES READING REALLY CHANGE US FOR THE BETTER?
	ИСПОРАКИТЕ НА ОРУЖЈЕ НА ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ
	Литература
	БЕЗБЕДНОСНИТЕ АСПЕКТИ НА РАЗВОЈОТ НА ОПШТЕСТВОТО
	ПРИМЕНА НА РАЗУЗНАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА МИСИИТЕ НА ВОЕНИТЕ АТАШЕА
	ЕВОЛУТИВЕН РАЗВОЈ НА МИСИЈАТА ИСАФ НА НАТО И НЕЈЗИНИТЕ ИДНИ ИМПЛИКАЦИИ ВРЗ ГЛОБАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ
	Една од најважните области на интеракција помеѓу ISAF и ОН (UNAMA- United Nations Assistance Mission in Afghanistan), беше промоција на ефективна власт и реконструкција. Создавање на провинциски тимови за реконструкција (PRT - Provincial Reconstructi...
	9. NATO's Senior Civilian Representative in Afghanistan. www.nato. int/cps/en/ natolive. htm
	10. United Nations, Report of the Secretary-General, “The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies,” S/2004/616, August 23, 2004.

	РАЗЛИКИТЕ МЕЃУ НАЦИОНАЛНОТО И МЕЃУНАРОДНОТО ОПШТЕСТВО - ОРГАНИЗАЦИЈА НА МОЌТА
	МЕНТАЛНОТО РАСТРОЈСТВО F22 КАКО ГЛАВЕН ИНДИКАТОР ЗА ПРИЧИНСКО ПОСЛЕДИЧНА ПОВРЗАНОСТ НА КРИМИНОГЕНОТО ОДНЕСУВАЊЕ
	1. Вовед
	ВЛИЈАНИЕТО НА ЕТНИЧКАТА РАЗЛИЧНОСТ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ОПШТЕСТВОТО
	СТРУКТУРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
	РЕФОРМИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: ОД СЕГМЕНТИРАН ДО ИНТЕГРИРАН БЕЗБЕДНОСЕН СИСТЕМ?
	КРИВИЧНОТО ДЕЛО "КРИУМЧАРЕЊЕ  НА МИГРАНТИ" ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
	УЛОГАТА НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СЛУЖБИ ВО СПРАВУВАЊЕТО СО ПСИХОЛОШКО-ПРОПАГАНДНИТЕ ДЕЈСТВА – КЛУЧЕН ФАКТОР ВО ОДБРАНАТА НА НАЦИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ НА ДРЖАВАТА
	ИМПЛИКАЦИИТЕ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА ВРЗ ПОДЕМОТ НА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ ВО 21-ОТ ВЕК
	ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ – СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПРЕКРШОЧНАТА ОДГОВОРНОСТ
	СОВРЕМЕНАТА УРБАНИЗАЦИЈА И ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ СОВРЕМЕНИОТ КОНЦЕПТ НА ГРАДОТ
	ВЛИЈАНИЕТО НА СОВРЕМЕНАТА УРБАНИЗАЦИЈА ВРЗ КОНЦЕПТОТ НА ЖИВЕАЛИШТАТА
	FASHION AND DESIGN AS THE CHALLENGE IN SCIENCE
	НАУКАТА И УМЕТНОСТА ВО ВИЗИЈАТА НА ПОСТМОДЕРНИТЕ ДИЗАЈНЕРИ
	ХАРМОНИСКИТЕ ПРОПОРЦИИ КАКО БИТЕН ЕЛЕМЕНТ ВО ПРЕПОЗНАВАЊЕТО НА СТИЛСКИТЕ ОСОБЕНОСТИ КАЈ ФОРМИТЕ ОД ЦРКОВНОСЛОВЕНСКАТА АЗБУКА
	ARCHITECTURAL DESIGN AND REAL ESTATE VALUES
	Figure2: The Economic Analysis Process

	СЛОБОДАТА И ВИСТИНАТА КАКО ИДЕНТИТЕТИ ВО МОДАТА
	Поп-арт мода
	„Ако сите не се убави, тогаш никој не е“
	Енди Ворхол, 1975 г.
	Вивиен Вествуд (Vivienne Westwood)
	ВЛИЈАНИЕТО НА СОВРЕМЕНАТА УРБАНИЗАЦИЈА ВРЗ УМЕТНОСТА
	THE PROSPECTS OF INCLUSIVE DESIGN IN THE MACEDONIAN CIVIL SOCIETY
	КРИПТОГРАФСКА ЗАШТИТА НА БАЗА НА ПОДАТОЦИ
	Вовед
	Криптографска основа на безбедност
	Криптографска заштита на податоците

	V.Заклучок
	РЕАЛНОСТА, ЕКСПЕРИМЕНТОТ И МАТЕМАТИЧКИОТ МОДЕЛ
	SOLVING SYSTEMS OF NONLINEAR EQUATIONS BY DIMENSIONALITY AUGMENTATION
	ФОРЕНЗИКА НА USB И COMPACT FLASH МЕМОРИСКИ УРЕДИ
	NEW MODEL OF ESUPPORT BASED ON MACHINE AUGMENTED INTELLIGENCE
	CLOUD-BASED OPEN INNOVATION PLATFORM
	ИНФОРМАЦИОНАТА ТЕХНОЛОГИЈА И НАУКАТА: КАДЕ Е ГРАНИЦАТА И КАКО ДА ГИ РЕШАВАМЕ ЕДНОСТАВНИТЕ ЧОВЕЧКИ ПРОБЛЕМИ
	Abstract: Basic science research and advances in IT innovations affect our lives in many ways every day. Undoubtedly, the present advances in information technology have transformed life around the world. In addition of enormous achievements in lasers...
	Електронски информационен систем и опшествениот прогрес
	Перспективи на електронскиот информационен систем
	Кривичните дела, против јавните финансии, платниот промет и стопанството, се систематизирани во корпусот на кривичните дела според КЗ на РМ. Во кривични дела, против јавните финансии, спаѓаат579F .
	 Фалсификување на пари;
	 Фалсификување на хартии од вредност;
	 Фалсификување на знаци за вредност, правење, набавување или отуѓување средства за фалсификување;
	 Посебни случаи на фалсификување пари, хартии од вредност или знаци за вредност;
	 Фалсификување знаци за обележување на стоки, мери и тегови;
	 Перење пари и други приноси од казниво дело;
	  Издавање чек без покритие и злоупотреба на платежна картичка;
	 Издавање на налог без покритие;
	 Изработка и употреба на лажна платежна картичка;
	 Измама при работењето со хартии од вредност и удели;
	 Повреда на правата од хартии од вредност;
	  Незаконито постапување на овластен ревизор, злоупотреба на постапката за јавен повик;
	 Доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство;
	  Злоупотреба при склучување договор меѓу заинтересирани страни;
	 Недозволена трговија;
	 Криумчарење;
	 Царинска измама;
	 Даночно затајување;
	 Фалсификување или уништување деловни книги;
	 Оддавање и неовластено прибавување деловна тајна;
	 Повреда на рамноправноста во вршењето на стопанска дејност;
	 Спречување, ограничување или нарушување на конкуренција;
	 Нелојална конкуренција во работи на надворешно-трговскиот промет;
	 Вршење на јавен превоз без поседување лиценца;
	 Повреда на права од индустриска сопственост и неовластена употреба на туѓа фирма;
	 Повреда на правото од пријавен или заштитен пронајдок и топографија на интегрални кола и
	 Злоупотреба на овластување во стопанството.
	Во овој дел, ќе бидат опфатени и анализирани податоците спроведени од истражување за кривични дела, од групацијата на кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството.
	Обемот, структурата и динамиката на кривичните дела, е една од целите на истражувачкиот проект, бидејќи преку статистичките податоци и нивна анализа, се добиваат одредени показатели, заради утврдување на најизвршуваните економски кривични дела во Репу...
	Обемот и структурата ни даваат показатели за тоа со колкав број и процент на учество, овие кривични дела, учествуваат во вкупниот број кривични дела од истата групација со исти или со слични криминалистички карактеристики, додека динамиката ни ги дава...
	Преку статистичките показатели, собирани и анализирани со ова истражување, за период од 5 години, може да се утврди кои од истражуваните кривични дела биле застапени во групацијата на кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанство...
	Кривичните дела, против јавните финансии, платниот промет и стопанството, се застапени со 20,3 % во однос на пријавени сторители за 2007-та година, 21,3% за 2008-та година, 19,4% за 2009-та година, 22,1% за 2010-та година и 17% за 2011-та година. Крив...
	Податоците, сами по себе, говорат за тоа колку е потребно истражувањето на криминалот за економијата на една земја, бидејќи преку анализата на пријавените сторители, се доаѓа до одредени показатели за влијанијата и за условите кои соодветствувале на в...
	За анализата на криминалните дејанија, во областа на јавните финансии, платниот промет и стопанството,  користени се статистички податоци од Заводот за статистика на Република Македонија, и тие се обработени и анализирани во согласност со поставените ...
	Фалсификување пари - според КЗ на РМ, ова кривично дело е регулирано во член 268 и се однесува на тоа дека сторителот на ова дело, во случај да направи лажни пари, со намера да ги пушти во промет како вистински, сторителот да ги преиначи вистинските п...
	Перење пари и други приноси од казниво дело. Како специфична форма на економско–финансиски криминал, кој претставува светски сериозен проблем што ја загрозува глобалната економија, се перењето пари и стекнувањето други приноси од казнени дела.
	Ова е посебен вид организиран економско - финансиски криминал кој ги има сите карактеристики на организираност, како во подготвувањето, така и во криминалното дејствување и особено поврзаност и влијание во процесот на прикривање на криминалните однес...
	Перачите на пари претставуваат опасност за националните легални економии, бидејќи580F :
	- влијаат врз развојот на трговијата;
	- ги намалуваат даночните приходи на државата преку разните видови даночни затајувања;
	-  нанесуваат штета на финансиските институции;
	-  поттикнуваат корупција и
	-  ја поткопуваат довербата кај населението.
	Проблемот на перењето пари има глобални димензии од економски и од безбедносен карактер, поради што ООН ги вбројуваат во типовите на опасни криминални појави и форми на кои меѓународната заедница посветува големо внимание. При тоа, донесена е Глобална...
	Според КЗ на РМ, ова кривично дело е регулирано во член 273 и најчесто се однесува кога  сторителот, на ова дело, во случај да пушти во промет, да прими, преземе, замени или раситни пари или друг имот кој го има прибавено со извршување на казниво дело...
	Со истата казна, ќе се казни и тој што поседува или употребува имот или предмети за кои знае дека се прибавени со извршување на казниво дело, или со фалсификување на исправи, непријавување на факти, или доколку на друг начин прикрие дека потекнуваат о...
	Ќе биде казнето и службено лице или лице кое врши работи од јавен интерес, а кое според законот претставува овластен субјект за примена на мерки и дејствија за спречување на перење пари, при кое неовластено ќе открие на клиент или на неповикано лице п...
	Според овој член, казна следува и во случај кога делото е сторено од користољубие или заради користење на податоци во странство, а приносот од казнивото дело ќе биде одземен.
	Во случај да не е можно одземањето на имотот, од сторителот ќе се одземе друг имот кој би одговарал на вредноста на имотот којшто треба да се одземе.
	Издавање чек без покритие и злоупотреба на платежна картичка - според КЗ на РМ, ова кривично дело е регулирано во член 274 и се однесува на тоа дека сторителот на ова дело, во случај кога со намера за себе или за друг сака да прибави противправна имот...
	Следува казна и за тој кој со намера за прибавување на противправна имотна корист ќе употреби банковна платежна или банкомат картичка за подигање пари или плаќање на стоки и услуги, за кои знае дека нема покритие во износ кој изречно е забранет со дог...
	Издавање на налог без покритие - според КЗ на РМ, ова кривично дело е регулирано во член 274-а и се однесува на тоа дека сторителот, на ова дело, во случај да издаде налог за кој во моментот на достасување на налогот нема покритие, се казнува со соодв...
	Изработка и употреба на лажна платежна картичка - според КЗ на РМ, ова кривично дело е регулирано во член 274-б и се однесува на тоа дека сторителот, на ова дело, во случај да направи лажна платежна картичка, со намера да ја употреби како вистинска, д...
	Со казна се соочува и оној кој прибавува банкарски податоци од вистински платежни картички и податоци за носители на тие платежни картички со намера да ги искористи за изработка и за употреба на лажна платежна картичка или вака прибавените податоци г...
	Недозволена трговија - според КЗ на РМ, ова кривично дело е регулирано во член 277 и се однесува на тоа дека сторителот, на ова дело, во случај неовластено да купува, продава или разменува предмети, стоки од поголема вредност, чијшто промет е забранет...
	Криумчарење - според КЗ на РМ, ова кривично дело е регулирано во член 278 и се однесува на тоа дека сторителот, на ова дело, кој се занимава со пренесување непријавени стоки, стоки различни од декларираните или пријавените преку царинска линија, избег...
	Сторителот на ова дело, се казнува и во случај кога стоката е од значителна вредност, стоката е од големи размери, кога сторителот организира банда, група или друго злосторничко здружение заради растурање на нецаринети стоки, делото го изврши вооружен...
	Стоките што се предмет на делото криумчарење, средствата за нивното пренесување и растурање ќе се одземат, а ако нивното одземање не е можно од сторителот, ќе се одземе друг имот кој одговара на нивната вредност, во времето на извршување на делото. Ср...
	Царинска измама - според КЗ на РМ, ова кривично дело е регулирано во член 278-а и се однесува на тоа дека сторителот, на ова дело, кој е со намера самиот или некој друг да избегне целосно или делумно плаќањето на давачки и даноци што се плаќаат при ув...
	Прикривање на стоки кои се предмет на криумчарење и царинска измама - според КЗ на РМ, ова кривично дело е регулирано во член 278-б и се однесува на тоа дека сторителот на ова дело кој купува, продава, растура, прима подарок, крие, прима на чување, ко...
	Даночно затајување - е систематизирано во корпусот на кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството во чл. 279 од КЗ на РМ. Се однесува на тоа, сторителот кој е со намера самиот, заедно со некој друг да одбегне целосно или делу...
	Како придружни појави, кај ова криминално однесување, се сè почестите криминални активности со елементи на организираност за перење пари, со учество на повеќе актери во криминалитетот, но и со корумпирање на државните службеници, со чија помош сторите...
	Доста важен елемент, на даночното затајување, е и висината на одбегнатата даночна обврска. Иако ова дело се нарекува даночно затајување, според обележјата, тоа претставува специфична форма на измама.
	Фалсификување или уништување деловни книги. Многубројни се актите кои се неопходни во економско-финансиската сфера на дејствување, кои треба да имаат претходно пропишана форма и така треба да бидат водени или издавани од соодветните правни субјекти. И...
	Сите акти и книги, кои се водат или се издаваат, се нарекуваат деловна документација. Законодавецот го инкриминирал криминалното поведение, во член 280 на Кривичниот законик, и тоа во случаите кога сторителот кој во деловна исправа, трговска книга, фи...
	Исто така, ќе биде казнет и тој кој невистинитата деловна исправа, трговска книга, финансиски извештај, книга или спис ќе ги употреби како да се вистинити или деловна исправа, книга или спис ќе уништи, прикрие, оштети или на друг начин ќе ги направи ...
	Злоупотреба на овластување во стопанството - Според КЗ на РМ, ова кривично дело е регулирано во член 287 и се однесува на тоа дека сторителот на ова дело, како одговорно лице кое има намера да прибави противправна имотна корист, за правното лице за ко...
	На казна подлежи и одговорно лице во правно лице со кое е склучен договор за сместување на стоковни резерви, а стоките ги користи неовластено,  ги отуѓи или им ја промени намената или складишниот простор или на друг начин располага со стоките, спротив...
	Во Табела 6, е прикажан вкупниот број на пријавени полнолетни лица, според кривичното дело, видот на одлуката и полот, при што може да се каже дека најголемо учество заземаат оние со даночно затајување и тоа 39,17% (1097), фалсификување на пари 22,71...



