
1 

 

Безбедносни аспекти на електронското банкарство 

Традиционалните финансиски трансакции нудат множество од специјални 

карактеристики што, на некој начин, луѓето ги сметаат за вообичаени, па поради тоа дури 

и не водат сметка за нив. На пример, ако некој од корисниците го даде бројот од својата 

кредитна картичка на трговецот, тој очекува дискреција дека овој број ќе го користи само 

оној што има легитимно право на него (како на пример банката). Овој начин, исто така, 

бара интегритет, односно сигурност дека сумата на набавката или производот што се 

купува нема несоодветно да се промени. Како на купувачот, така и на продавачот им е 

потребна автентикација, т.е. сигурност дека личноста која, на пример, го дава бројот на 

кредитната картичка е навистина таа. Овој проблем (ако не се плаќа во кеш) се решава на 

тој начин што лицето се идентификува со лична карта или некоја друга валидна исправа, 

т.е. многу често преку споредба на рачниот потпис. Авторизацијата овозможува да се 

согледа дали купувачот има определена сума пари за да ја плати набавката, односно 

верификација дека банкарската сметка на лицето кое купува може да ги покрие трошоците 

направени со нарачката. Потрошувачите сакаат да имаат приватност при купувањето. 

Наплатата во кеш ова го овозможува, бидејќи продавачот нема никаков запис за 

идентитетот на купувачот, па така не се знае кој купувач што купил, а фискалната сметка е 

единствениот доказ дека купувачот нешто купил од конкретната продавница.  

Истите овие барања што ги поставуваат потрошувачите при традиционалниот 

начин на плаќање, важат и за оние кои користат електронски наплатни инструменти. Во 

овој случај, уште повеќе се потенцираат безбедносните аспекти, па барањата од типот: 

автентикација, интегритет, неодбивност, приватност и сигурност се неодминлив фактор. 

Значи, со цел да се обезбеди сигурно окружување за спроведување е-бизнис, треба да 

бидат исполнети следниве критериуми што се однесуваат на податоците: тајностат.е. 

приватноста на податоците, значи спречувањето за откривање на нивната содржина од 

неавторизирани лица; интегритетот на податоците, т.е. спречувањето за неовластено 

изменување или уништување за време на нивната трансакција; автентичноста на 

податоците, т.е. дефинирањето и проверката на идентитетот на испраќачот и 

примачот.Ова најчесто се постигнува со дигитален потпис и сертификат;како 

инеодбивноста којашто укажува на заштитата од неоправдано одбивање на купувачот да 
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изврши определена набавка или неоправдано одбивање на плаќање од страна на 

продавачот.Значи, безбедноста е битна компонента со којашто клиентите ќе се осигураат 

дека нема да имаат никаков сигурносен проблем (на пример, со давањето на бројот на 

кредитната картичка на интернет). 

Постојат неколку методи и механизми за исполнување на барањата поврзани со 

безбедноста на електронската наплата. Еден од основните механизми е енкрипцијата 

што, всушност, претставува трансформација на информациите или пораките во некоја 

неразбирлива форма, при што постои начин за реверзибилна трансформација што ќе ја 

врати информацијата или пораката во нејзината оригинална форма. Процесот на 

енкрипција вклучува определено упатство или множество инструкции што ги 

претставуваат чекорите во процедурата за трансформација на податоците. Ова упатство се 

нарекува алгоритам.Алгоритамот за енкрипција мора да биде во согласност со 

реверзибилните процедури што ја враќаат оригиналната порака.Реверзибилноит процес се 

нарекува декрипција. Генерално, техниките на енкрипција и декрипција се опфатени со 

процесот на криптографија.Со криптографијата се овозможува прикривање на 

информациската содржина и оневозможување за нејзино разбирање, модифицирање и 

употреба од страна на неовластени (неавторизирани) корисници. Криптографските 

техники обезбедуваат средства што ја осигуруваат тајноста и интегритетот на 

информацијата. 

На овој начин, пак, енкриптираната, т.е. шифрираната информација може да биде 

прочитана, дешифрирана односно декриптирана или трансформирана само од оној кој 

поседува соодветен клуч за енкрипција или декрипција. Клучот претставува специјален 

код, составен од голем број букви, симболи и броеви. Шифрирањето и дешифрирањето се 

врши со помош на математички алгоритам што прави комбинација на ова множество од 

карактери. За да се прочита определена порака претходно треба да се дешифрира со 

истиот клуч со којшто е шифрирана.   

Постојат два основни Постојат два основни метода на енкрипција, и тоа: 

енкрипција со еден клуч и енкрипција со два клуча.   

6.4.1. Енкрипција со еден клуч 
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Во раната енкрипциска технологија се користи само еден клуч. Испраќачот на 

пораката или наплатата врши енкрипција на информацијата со клуч. Примачот користи 

идентичен клуч за декрипција на информацијата во разбирлива форма. Овој клуч се 

нарекува симетричен. Меѓутоа, овој начин предизвикува определени проблеми, па така 

ако клучот се пренесе нелегално, тој може да се искористи за декрипција на сите пораки, а 

со тоа и спроведување криминални дејствија. Заради несигурноста овој метод е напуштен 

од употреба. Во текстот што следи е даден еден едноставен пример на енкрипција. 

Пример за обичен текст: електронски бизнис 

Пример за алгоритам за енкрипција (клуч): секоја буква заменија со две букви 

поназад од таа буква во македонската азбука 

Cipher текст за дадениот обичен текст и дадениот алгоритам: 

дјдиронљпиз шзељзп 

Пример за алгоритам за декрипција (клуч): секоја буква заменија со две букви 

понапред од таа буква во азбуката  

6.4.2. Енкрипција со два клуча 

Овој метод користи два различни клуча. Едниот се вика јавен, а другиот приватен 

клуч. Јавниот клуч можат да го знаат повеќемина (тој, на пример, би можел да се објави на 

некој web сајт), додека приватниот клуч го знае само неговиот сопственик. Секој корисник 

на системот, без разлика дали е индивидуалец или бизнис субјект, има еден приватен и 

еден јавен клуч. Ако енкрипцијата е направена со јавниот клуч, тогаш декрипцијата мора 

да биде направена со приватниот клуч, и обратно. Овој систем се нарекува асимтричен, 

бидејќи користи два различни клуча: едниот за енкрипција, а другиот за декрипција.  

Користејќи математички апарат, но и за поедноставно разбирање на енкрипцијата и 

декрипцијата, таа би можела да се опише на следниов начин: нека со M се означи 

пораката која што се сака да се енкриптира. Водејќи сметка дека станува збор за 

електронска, т.е. компјутерска порака, M би можело да се третира како број од бинарниот 

броен систем. Ознаката E(x) би можела да означува алгоритам или функција на 

енкрипција, додека D(x) означува алгоритам или функција на декрипција. Енкриптираната 
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порака би можела да се означи со E(M), додека декрипцијата на оваа енкриптирана порака 

ќе се означи со D(E(M)) и ќе претставува инверзна функција на функцијата на 

енкрипцијата. Спред тоа, последната ознака, всушност, ја претставува оригинална порака 

т.е. D(E(M))=M. Aко пораката е енкриптирана или декриптирана, употребувајќи 

симетричен клуч k, тогаш се користат Ek(x) или Dk(x). Ако, пак, се користи систем со 

јавни клучеви, тогаш јавниот клуч се означува со pk, додека приватниот (тајниот) со sk. 

При симетричен енкрипциски систем Dk(Ek(M))=M, бидејќи истиот клуч се користи и за 

енкрипција, и за декрипција на пораката. Во систем со јавни клучеви, еден клуч мора да се 

користи за енкрипција, а друг за декрипција. Според тоа, Dsk(Epk(M))=M и исто 

Dpk(Esk(M))=M. Во првиот случај, (слично како и кај дигиталниот потпис) пораката е 

енкриптирана со јавен клуч, а декриптирана со приватен. Во вториот случај (слично како и 

кај дигиталниот потпис) некое лице ја енкриптира пораката со сопствениот приватен клуч, 

а потоа таа порака е декриптирана од некој друг со користење на јавниот клуч на истото 

тоа лице. 

Битно е да се напомене дека постојат неколку алгоритми за енкрипција со јавен 

клуч, т.е. за асиметрична енкрипција, но најпознат е таканареченииот RSA1 асиметричен 

алгоритам. Во комуникациските мрежи популарен е и енкрипцискиот систем PGP2 

(акроним од Pretty Good Privacy или прилично добра приватност).PGP е “скроен” за 

потребите на комуницирањето со електронска пошта, електронска размена на податоци и 

далечинскиот пренос на датотеки.Тој на корисниците им става на располагање јавни 

криптолошки алгоритми и генерира случајни клучеви (Random Key) од коишто се 

изведуваат јавните и приватните клучеви.Должината на сите клучеви (енкрипциски, 

декрипциски и случаен) во рамките на PGP е 64 бита. PGP системот го применуваат, 

практично, сите интернет сервиси и тој е исклучително квалитетно средство за заштита на 

податоците во многу деловни примени на интернетот, како што се: електронската 

трговија, електронското банкарство, електронските берзи, електронските резервации и сл.  

                                                           
1
Во 1978 год.Rivest, Shamir и Adleman го дефинирале првиот практичен асиметричен алгоритам, па според 
нив RSA е акроним од нивните имиња. Овој систем е патентиран на 29 септември 2000 г. во САД 
(http://www.rsa.com) 
2http://www.pgp.com 
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Системот на јавен клуч, во основа, се заснова на врските од теоријата на броеви. 

Математичката основа на алгоритамот е во неможноста за факторирање на големи цели 

броеви, т.е. фактот што лесно е да се најде производ на два прости броја, но ако е зададен 

бројот што е производ на двата прости броја тешко е да се најде кои броеви помножени 

меѓу себе го даваат тој производ.  

Енкрипцијата обезбедува приватност и безбедност, но не и автентикација и 

неодбивност.Од тие причини, инфраструктурата на јавниот клуч вклучува уште дигитален 

потпис и дигитален сертификат.  

Целта на електронскиот потпис е да ја потврди автентичноста на содржината на 

пораката, т.е. да докаже дека таа не е променета на патот од испраќачот до примачот, како 

и да обезбеди гаранција за идентитетот на испраќачот на таа порака. Значи, аналогно на 

потписот што се користи на пишан документ, и дигиталниот потпис обезбедува 

автентичност, доверливост, интегритет и неотповикливост на податоците. Дигиталниот 

потпис не е сопственорачен потпис (параф) на документот во класична смисла, туку низа 

бинарни нули и единици. Попрецизно, тоа е криптографирана изворна порака, 

модифицирана со тоа што во шифрата се вградува, односно додава посебен дел, обично 

завршниот којшто, како и самата порака, е криптографиран. Според директивата на 

Европскиот парламент и советот за електронски потпис, во рамките на заедницата3, 

донесена во 1999 година, а со цел олеснување на користењето на електронскиот потпис и 

давање придонес во неговото правно признавање, дигиталниот потпис е дефиниран на 

следниов начин: “електронскиот потпис ги означува податоците во електронски облик 

што се приложени или се  логички  поврзани  со  други  електронски податоци  и  служат 

какометод за утврдување на веродостојноста”. Верификацијата на електронскиот потпис 

се извршува со користење дигитален сертификат. Инфраструктурата на енкрипцијата со 

еден клуч, два клуча и дигиталниот потпис е прикажан на слика 214.Според Законот за 

податоците во електронски облик и електронски потпис донесен од Собранието на 

Република Македонија во 2001 година, електронскиот потпис "подразбира низа од 
                                                           
3Jelena Vilus: “Elektronsko trgova~ko pravo”, Evopski centar za mir i razvoj, Univerzitet za mir Ujedinenih nacija, 
Beograd, 2000, стр. 173 
4James E. Goldman, Phillip T. Rawles, Julie R. Mariga: “Client/Server information Systems”, John Wiley & Sons, 
Inc, USA, 1999, стр. 596 
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податоци во електронски облик кои се содржани или се логично поврзани со други 

податоци во електронски облик и е наменет за утврдување на автентичност на податоците 

и за утврдување на идентитетот на потписникот". 

Значи, доколку се сака некому да се испрати определена порака, а притоа пораката 

да се шифрира со асиметричниот систем за енкрипција, тогаш мора најпрво да се добие 

неговиот јавен клуч.Меѓутоа, како ќе се постигне сигурност дека тоа е точно 

корисничкиот јавен клуч.Решението на овој проблем се решава со употреба на дигитален 

сертификат. 

Дигиталниот сертификат е електронски еквивалент на официјалната лична 

исправа, како што е, на пример, личната карта. Дигиталниот сертификат е оној што ги 

поврзува идентитетот со електронските клучеви што се користат за шифрирање и 

потпишување на дигиталната информација. На тој начин, дигиталниот сертификат им 

овозможува безбедна деловност и персонални трансакции на лицата и организациите. 

Значи, дигиталниот сертификат воспоставува врска меѓу јавниот клуч и лицето или 

организацијата, при што постои трета страна на којашто може да и се верува и којашто 

потврдува за нивниот идентитет. Таа трета страна, што го издава дигиталниот сертификат, 

се нарекува сертификациски авторитет5 или издавач на сертификатот, а нејзината улога е 

да ги провери и утврди одделните документи на дадените субјекти и потоа да им издаде 

дигитален сертификат. Во основа, секој дигитален сертификат содржи: верзија на 

дигиталниот сертификат, единствен сериски број, јавниот клуч на сопственикот, неговото 

име, името на издавачот на сертификатот, алгоритам за дигитален потпис и рокот на 

важност. Сите овие податоци што го сочинуваат дигиталниот сертификат, на крајот се 

шифрираат со приватен клуч на сертификацискиот авторитет. 

Во преходно споменатиот Закон за податоците во електронски облик и електронски 

потпис дигиталниот сертификат е дефиниран на следниот начин: 

 

 

                                                           
5eng. certifikation authority (CA) 
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клуч од B 

Јавен 
клуч од A 

+ 

Енкриптиран  

дигитален потпис 

Приватен дигитален 
потпис на А оригинален  

дигитални потписи  
= 

регенериран  
Јавен дигитален 
потпис на А 

Енкрипција со еден клуч 

Енкрипција со два клуча

Дигитален потпис 

Слика 21.Инфраструктура за енкрипција со еден клуч, два клуча и 

дигитален потпис  
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"Сертификат е потврда во електронски облик со кој се потврдува врската меѓу 

податоците за проверка на еектронскиот потпис со одредено лице, носителот на 

сертификатот и идентитетот на лицето. Кваификуваниот сертификат е сертификат кој 

содржи име или назив и држава на живеалиштето, односно седиште на издавачот; име или 

назив, односно псевдоним на носителот или назив, односно псевдоним на 

информатичкиот систем со назнака на носителот; податоци за проверка на електронскиот 

потпис кои се поврзани со податоците за електронско потпишување; почеток и крај на 

важењето на сертификатот; идентификационен број на сертификатот; општо прифатениот 

електронски потпис на издавачот и евентуалните ограничувања за употреба на 

сертификатот. Издавач на сертификатот е физичко или правно лице кое издава 

сертификати или обезбедува други услуги поврзани со сертификати, односно електронски 

потписи." 

Со цел да се осигура прифаќањето на наплатата на кое било место на земјината 

топка се користат определени стандарди-протоколи што претставуваат множество 

правила и процедури, а коишто управуваат со трансферот на информации на интернет. 

Најпознати протоколи при електронската трговија се: Secure Socket Layer (SSL) и Secure 

Electronic Transaction (SET). 

Secure Socket Layer е протокол развиен од страна на Netscape и моментално е 

најчесто користен метод за извршување сигурни трансакции преку мрежа.SSL обезбедува 

приватност, интегритет на податоците и автентичност, и тоа преку користење комбинации 

на јавен клуч, енкрипција и дигитален сертификат, уште пред тие да бидат испратени 

преку интернет од клиентот до серверот.Значи, протоколот е креиран за да се овозможи 

безбедна трансмисија на податоци преку интернет. Процесот на автентикација со SSL 

користи јавен клуч за енкрипција, додека дигиталниот потпис не врши автентикација на 

корисникот, туку потврдува дека серверот е точно оној вистинскиот. Откако еднаш ќе 

биде извршена автентикација на серверот, клиентот и серверот користат енкрипција со 

симетричен клуч за шифрирање на информацииите што ги разменуваат електронски.  За 
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секоја трансакција се користи различен клуч на сесијата за да се оневозможи декрипција 

на информацијата од страна на хакери.  

Трансакциите што се вршат со користење на SSL протоколот ги вклучуваат 

следниве активности: 

• серверот го испраќа својот дигитален сертификат на клиентот; 

• клиентот проверува дали сертификатот е издаден од страна на сертификациски 
авторитет; 

• клиентот и серверот разменуваат јавни клучеви; 

• клиентот генерира приватен клуч што се користи само во започнатата трансакција; 

• клиентот го шифрира генерираниот приватен клуч со користење на серверовиот 

јавен клуч и го испраќа до серверот; 

• во натамошниот тек на трансакцијата, пак, серверот и клиентот користат ист 

приватен клуч. 

Secure Electronic Transaction е детален протокол за процесирање кредитни 

картички, дизајниран од страна на конзорциумот предводен од VISA и Master Card,а со 

техничка помош на компании од областа на информациските системи, криптографијата и 

интернетот, како што се: Netscape, IBM и VeriSign. Тој е дизајниран за да им овозможи на 

потрошувачите да купуваат од кое било место, што е многу попрактично и посигурно. 

SET, всушност, претставува комбинација од протоколи дизајнирани за да се користат од 

страна на апликациите, како што се web разгледувачите, а во себе содржи стандарди, т.е. 

препорачани процедури за манипулирање со кредитни картички. Овој протокол користи 

дигитален сертификат за осигурување на идентитетот на сите учесници инволвирани во 

трансакцијата. Тој, исто така, се употребува за енкриптирање кредитни картички и 

информации, пред да се направи трансмисијата на интернет. SET протоколот не е многу 

често користен поради неговата комплексност и високите трошоци, но имајќи предвид 

дека зад него стојат вакви звучни имиња, би можело да се очекува, во иднина, да стане 

доминантен метод за плаќање со кредитни картички.  
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Чекорите што се преземаат за време на купувањето со кредитна картичка, преку 

користење на SET протоколот се следниве6: 

• купувачот покажува интересирање за купување со кредитна картичка; 

• системот на трговецот формира фактура и ја испраќа до купувачот. Купувачот користи 

определен софтвер што ја прима фактурата и ги пренесува податоците за кредитната 

картичка на купувачот до трговецот; 

• купувачот го избира типот на кредитната картичка со којашто ќе го изврши плаќањето; 

• софтверот на купувачот започнува процес на плаќање по пат на испраќање барање до 

софтверот на трговецот за да му го испрати неговиот јавен клуч за енкрипција, како и 

јавниот клуч на деловната банка што ја користи трговецот. На софтверот од купувачот 

му се потребни овие информации за да ги испрати податоците за кредитната картичка 

до трговецот; 

• софтверот на трговецот генерира одговор на барањето на купувачот и го испраќа до 

софтверот на купувачот. Ваквиот одговор го содржи единствениот идентификатор на 

трансакцијата што го генерира системот на трговецот, сертификатот на јавниот клуч на 

трговецот и сертификатот на јавниот клуч на банката; 

• софтверот на купувачот ги проверува јавниот клуч на трговецот и на банката; 

• софтверот на купувачот генерира два пакета на информации што ги испраќа назад до 

трговецот. Едниот пакет се однесува на информациите за нарачката, а другиот пакет 

содржи инструкции за купувањето; 

• софтверот на купувачот ги пренесува споменатите два пакета до трговецот; 

• софтверот на трговецот проверува дали содржината на пораката на купувачот што ги 

содржи споменатите пакети, во меѓувреме не е изменета. Ако пораката не е изменета, 

софтверот започнува процес на барање авторизација од деловната банка на трговецот; 

• софтверот на трговецот генерира барање за авторизација за плаќање со кредитна 

картичка; 

                                                           
6Mr Predrag Radovanović: “SET protokol” извор: http://www.e-trgovina.co.yu/zastita/set2.html 
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• трговецот испраќа до деловната банка шифрирана порака со употреба на нејзиниот 

јавен клуч. Оваа порака ги содржи барањето за авторизација, пакетот со инструкции за 

наплата што што го испратил купувачот и јавниот клуч со сертификат на трговецот; 

• банката ја дешифрира пораката и нејзините компоненти и повторно се врши проверка 

на зачуваноста на инегритетот на пораката; 

• банката потоа доставува барање за авторизација на плаќањето до емитентот на 

кредитната картичка на купувачот, преку вообичаените банкарски канали; 

• банката што ја емитирала кредитната картичка, испраќа назад шифра за одобрување 

или одбивање, како одговор на барањето за авторизација. И оваа постапка се одвива 

преку вообичаената банкарска мрежа; 

• банкатајагенерирапоракатасошифратазаавторизацијаштосеиспраќаназаддотрговецот. 

Оваапоракасодржиодговорнабанката–емитентнакредитнатакартичка; 

• софтверот на трговецот ја дешифрира пораката што ја добил од банката, испитува дали 

барањето е одобрено или не, и го меморира одговорот за авторизацијата; 

• ако трансакцијата е одобрена софтверот на трговецот креира порака што се испраќа до 

софтверот на купувачот. Оваа порака го информира купувачот дека плаќањето е 

прифатено и дека производот или услугата што тој ја купува ќе му биде испорачана; 

• софтверот на купувачот ја обработува примената порака и го информира купувачот 

дека плаќањето е прифатено.  

Големиот број чекори опишани претходно укажуваат на комплексноста на SET 

протоколот и покрај тоа што голем дел од овие активности целосно се автоматизирани. 

Претходно беше споменато дека SET протоколот е многу скап за применување, а тоа се 

должи на фактот што и трговецот, и купувачот најпрво мора да инсталираат софтвер 

којшто ќе им овозможи обработка на SET трансакциите. Исто така, и деловната банка 

мора да инсталира софтвер што ќе може да управува со ваков тип плаќања. Дополнителен 

проблем е и фактот што трговецот мора да отвори сметка кај деловна банка којашто е 

оспособена да врши SET трансакции. 

 

 


