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• Актом о безбедности се дефинишу мере заштите, 
начин и процедуре постизања и одржавања 
одговарајућег нивоа безбедности система и 
одговорности у вези са безбедношћу и ресурсима.

• Акт мора бити у складу са Законом о информационој 
безбедности, Уредбом о ближем садржају акта.... и 
Уредбом о ближем уређењу мера заштите....



Мере заштите

• Мере заштите су груписане у 28 одељака

• Уколико је нека мера уређена неким другим актом, 
треба да постоји упућивање на та акта

• Уколико се нека мера не примењује (није је могуће 
применити), то је потребно образложити у акту о 
безбедности



• Преиспитивање акта врши се најмање једапут 
годишње, односно приликом провере ИКТ система

• Евентуална допуна или измена акта



• Шта се може очекивати при изради акта о 
безбедности ?

• Може се очекивати генерисање великог броја нових 
докумената. Потребно је предвидети начин 
управљања тим документима.



• Може се појавити и читав низ недоумица при изради 
акта.

• Разјашњења се могу пронаћи у серији стандарда 
SRPS ISO/IEC 27000



Мере заштите ИКТ система (т. 1)
(SRPS ISO/IEC 27002, t. 6.1)

1) Успостављање организационе структуре, са 
утврђеним пословима и одговорностима запослених, 
којом се остварује управљање информационом 
безбедошћу у оквиру оператора ИКТ система (Закон)

• Одговорности и улоге за безбедност информација

• Раздвајање дужности

• Контакти са овлашћеним телима

• Контакти са специјалним заинтересованим групама

• Безбедност информација у управљању пројектима



Мере заштите ИКТ система (т. 1)

• Многе организације именују руководиоца за безбедност 
информација како би он преузео свеукупне обавезе и 
одговорности у погледу развоја и имплементације
безбедности и подршке приликом идентификовања 
контрола.

• Организације треба да имају успостављене процедуре 
којима се специфицира када и ко треба да контактира са 
овлашћеним телима (нпр. телима за спровођење закона, 
ватрогасном службом, телима овлашћеним за надзор) и 
како о идентификованим инцидентима нарушавања 
безбедности треба извештавати на правовремени начин 
(нпр. уколико се посумња у то да су одговарајући закони 
можда били прекршени).



Мере заштите ИКТ система (т.2)
(SRPS ISO/IEC 27002, t. 6.2)

2) Постизање безбедности рада на даљину и употребе 
мобилних уређаја (Закон)

• Смернице за имплементацију

Када се користе мобилни уређаји, онда посебно треба водити 
рачуна како би се осигурало да се пословне информације не 
компромитују. Политика рада на мобилним уређајима треба да 
узме у обзир ризике приликом рада на мобилним уређајима у 
незаштићеним окружењима

• Политика мобилног рачунарства треба да обухвати:

a) регистрацију мобилних уређаја;

b) захтеве за физичку заштиту;

c) ограничења у погледу инсталације софтвера;



Мере заштите ИКТ система (т.2)

d) захтеве за нове верзије софтвера мобилних уређаја 
и за примену закрпа;

e) ограничења у повезивању са информационим 
услугама;

f) контролу приступа;

g) криптографске технике;

h) заштиту од злонамерног софтвера;

i) даљинско искључивање, брисање или затварање;

j) израду резервних копија;

k) коришћење веб-услуга и веб-апликација.



Мере заштите ИКТ система (т.28)
(SRPS ISO/IEC 27002, t. 17.1)

• Мере које обезбеђују континуитет обављања посла у 
ванредним околностима

Контрола

Организација треба да одреди своје захтеве који се 
односе на безбедност информација и континуитет 
менаџмента безбедношћу информација  у 
неповољним ситуацијама, нпр. током криза или 
катастрофа.

Информација о менаџменту континуитетом 
пословања могу се пронаћи у ISO/IEC 27031, ISO 22313
и ISO 22301.



Мере заштите ИКТ система (т.28)

• Организација треба да обезбеди:

а) адекватну структуру руководства спремну да се 
припреми за ублажавање и одговарање на догађај
који узрокује поремећај, укључујући у то особље са 
потребним ауторитетом, искуством и компетенцијама;

b) именовано особље за одговарање на инциденте 
са неопходним одговорностима, ауторитетом и 
надлежностима за менаџмент инцидентима и 
одржавање безбедности информација;



Мере заштите ИКТ система (т.28)

c) развијене и одобрене документоване планове, 
одговоре и процедуре за опоравак, детаљно наводећи 
како ће организација управљати догађајима који 
узрокују поремећаје и како ће одржавати своју 
безбедност информација према унапред одређеном 
нивоу, на основу циљева континуитета безбедности 
информација које је одобрило руководство



• Обим и величина aкта зависи од тренутног стања у 
организацији

• Ако је уведен систем менаџмента безбедношћу 
информација, обим документа је значајно мањи јер 
већ постоје потребна документа на које је могуће 
позивање



• Годишња провера примене aкта и евентуалне 
његове измене и допуне

• Да ли проверу врши одговорно лице за ИКТ или нека 
друга функција? Ко може да врши проверу?

• Провера се може вршити у складу са  SRPS ISO/IEC 
27007, Смернице за проверавање система 
менаџмента безбедношћу информација



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


