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CyberMK 2020 е Национален 

натпревар за сајбер безбедност 

организиран од Агенцијата за 

електронски комуникации и 

Националниот центар за одговор на 

компјутерски инциденти MKD-CIRT 

како организациска единица во 

Агенцијата.Цел на натпреварот е 

промоција и примена на вештини и 

знаења од областа на 

сајбер-безбедноста, во насока на 

идентификација и развој на идни 

професионалци за компјутерска 

безбедност во државата. 

WWW.CYBERSTARS.PRO/CYBERMK/

ПРИЈАВИ СЕ НА ПРВИОТ 

НАЦИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ВО 

САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ - ХАКАТОН!

02.03.2020 - 31.03.2020



ФАЗИ НА НАТПРЕВАРОТ

ФАЗА ОПИСДАТУМИ
НАЧИН ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

Натпреварот ќе содржи индивидуално и тимско 

натпреварување спроведено во фази, за избор на 

одреден број финалисти кои ќе се натпреваруваат на 

лице место на настан што ќе се одржи на крај од месец 

март 2020 година. Натпреварот е дизајниран да им 

постави задачи и предизвици на учесниците во 

различни области на сајбер-безбедност како што се 

етичко хакирање, откривање на упад, компјутерска 

форензика, анализа на логови, Reverse engineering и 

друго. Натпреварувањето ќе комбинира примена на 

елементи за дизајн на игри и принципи на игра, со 

интерактивни предизвици, за тестирање на знаењето 

за сајбер-безбедност во широк спектар на домени. На 

учесниците кои успешно ќе ја завршат 

претквалификацијата, ќе им биде овозможено освен 

учество во индивидуалниот натпревар, да креираат 

групи од 3 до 5 лица и дополнително да учествуваат во 

тимскиот финален натпревар. 

Натпреварот е од отворен карактер и секој може да се 

пријави и учествува, со фокус на младите на возраст 

од 15 – 27 години и студентската популација.

РЕГИСТРАЦИЈАРЕГИСТРАЦИЈА ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

1ВИ МАРТ - 
15ТИ МАРТ

16ТИ МАРТ - 
20ТИ МАРТ

25ТИ МАРТ

ДОПОЛНИ-
ТЕЛНО ЌЕ СЕ

ОДРЕДИ

ПРЕТКВАЛИФИ-
КАЦИЈА

ПОЛУФИНАЛЕ

ФИНАЛЕ

РЕГИСТРИРАНИТЕ УЧЕСНИЦИ 
ЌЕ БИДАТ ПОКАНЕТИ ДА

ПОЛАГААТ ТЕСТ (ИЗВРШАТ 
ЗАДАЧА) ШТО ЌЕ СЕ СМЕТА 

ЗА КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА

УЧЕСТВО ВО ПОЛУФИНАЛЕТО.

ИЗБРАНИТЕ УЧЕСНИЦИ СО 
НАЈДОБАР РЕЗУЛТАТ ВО

ПРЕТКВАЛИФИКАЦИИТЕ ЌЕ

БИДАТ ПОКАНЕТИ ДА

УЧЕСТВУВААТ ВО

ПОЛУФИНАЛЕТО НА

ПЛАТФОРМАТА CYBER   RANGE.

ФИНАЛИСТИТЕ ЌЕ СЕ 
НАТПРЕВАРУВААТ НА НАСТАН

ВО ЖИВО ЗА ДА СЕ ИЗБЕРАТ 3 
САЈБЕР ПОБЕДНИЦИ И 3 
ТИМОВИ КОИ ЌЕ БИДАТ

НАЦИОНАЛНИ ШАМПИОНИ. 
ТОА ЌЕ БИДЕ ДВОДНЕВЕН 
НАСТАН СО ЕДУКАТИВНА

ПРОГРАМА.

ЗА ПОБЕДНИЦИТЕ АГЕНЦИЈАТА ИМА 

ОБЕЗБЕДЕНО ОДРЕДЕН ФОНД ЗА 

НАГРАДИ

Победникот во индивидуалното натпреварување ќе 

добие лаптоп и ваучер за курс за стекнување на нови 

знаења и усовршување на вештини со светски признат  

сертификат.

Победничкиот тим во тимското натпреварување ќе 

добие ваучери за секој учесник во тимот за стекнување 

на нови знаења и усовршување на вештини со светски 

признат сертификат.

Повеќе детали за натпреварот можете да видете на: 

HTTPS://CYBERSTARS.PRO/CYBERMK/

HTTPS://MKD-CIRT.MK


