
Од стандарда, преко политике

безбедности и процедура до провере и 
континуираног побољшавања
Виолета Нешковић-Поповић

Институт за стандардизацију Србије



СТАНДАРДИ vs. ЗАКОНИ



• Стандарди омогућавају испуњавање захтева закона 
и прописа

• Испуњавање захтева стандарда не значи и 
истовремено испуњавање захтева закона и прописа



Организације свих врста и величина: 

a) сакупљају, обрађују, складиште и преносе 
информације; 

b) препознају да су информације и процеси који се у 
вези са њима обављају, системи, мреже и људи важна 
имовина (добро) за постизање циљева организације; 

c) реагују на утврђени опсег ризика који могу утицати 
на функционисање имовине (добра), и 

d) применом мера упућују на изложеност уоченим
ризицима у вези са безбедношћу информација



• Информације представљају имовину која је, као и друга 
важна пословна имовина, од суштинског значаја за 
пословање неке организације и стога је потребно да се оне на 
одговарајући начин заштите. 

• Информације се могу представити у различитим облицима, 
укључујући: дигитални облик (нпр. датотеке складиштене на 
електронским или оптичким медијумима), материјални 
облик (нпр. папир), као и информације у облику знања 
запослених. 

• Информације се могу пренети различитим средствима, 
укључујући електронску или вербалну комуникацију.



• Све информације које организација поседује и 
обрађује предмет су претњи од напада, грешака, 
утицаја природе (на пример, поплаве или пожара) 
итд. и рањивостима (слабостима) при својој 
употреби. 

• Термин безбедност информација уопштено се 
односи на информације које се сматрају имовином 
која има вредност и која захтева одговарајућу 
заштиту, на пример од губитка расположивости, 
поверљивости (тајности) и интегритета. 



Шта је ISMS (Information Security 
Management System)

• ISMS представља систематски приступ за 
успостављање, примену, спровођење, праћење, 
преиспитивање, одржавање и побољшавање 
безбедности информација организације ради 
постизања циљева пословања. 

• Заснован је на оцењивању ризика и нивоима 
прихватања ризика организације, а пројектован је да 
би се ефективно поступало и управљало ризицима.



ISMS

• Састоји се од политика, процедура, смерница и са 
њима повезаних ресурса и активности којима 
организација заједно управља да би заштитила своју 
информациону имовину.



Неки од основних принципа ISMS-а
• Додељивање одговорности за безбедност информација; 

• оцењивање ризика да би се утврдиле мере којима се постижу 
прихватљиви нивои ризика; 

• безбедност је препозната као суштински елемент 
информационих мрежа и система; 

• активно спречавање и откривање инцидената нарушавања 
безбедности информација; 

• преиспитивање система безбедности информација и његове 
модификације, по потреби.



Успешно усвајање ISMS-a је важно за заштиту 
информационе имовине да би се

• постигла већа сигурност да је информациона 
имовина непрекидно адекватно заштићена од 
претњи;

• одржавао основ за идентификовање и оцењивање 
ризика по безбедност информација, избор и 
примену применљивих мера и мерење и 
побољшавање њихове ефективности;

• ефективно постигла усклађеност са законима и 
прописима.  



Основни кораци у имплементацији ISMS-a
(пример ИСС-а)

a) Идентификовање информационе имовине и са њом 
повезаних захтева за безбедност информација

b) Процена ризика по безбедност информација и поступање 
са њима

c) Избор и примена одговарајућих мера за управљање 
неприхватљивим ризицима

d) Праћење, одржавање и побољшавање ефективности мера 
у вези са информационом имовином организације



Идентификовање захтева

Идентификовање:

• информационе имовине и њене вредности; 

• пословних потреба за обрадом информација, 
складиштењем и комуницирањем;

• захтевa из закона, прописа и уговорних обавезa.



Процена ризика
• Спровођење методичког оцењивања ризика у вези 

са информационом имовином организације 
обухвата анализирање: претњи по информациону 
имовину; рањивости и вероватноће да се оствари 
претња по информациону имовину и потенцијални 
утицај сваког инцидентa нарушавања безбедности 
информација на информациону имовину.

• Очекује се да трошкови релевантних мера буду 
пропорционални пословном утицају оствареног 
ризика. 



Управљање ризицима

• Примењивање одговарајућих мера да би се ризици 
смањили;

• прихватање ризика према јасним критеријумима за 
прихватање ризика;

• избегавање ризика; 

• (дељење повезаних ризика са другим странама).



Примена мера 

Неке од мера специфицираних у SRPS ISO/IEC 27002 
потврђене су као најбоља пракса применљива у 
већини организација и конципиране су тако да се могу 
применити у организацијама различитих величина и 
сложености.



Документовање ИСС система

Специфичне процедуреISMS политике

•Политика безбедности 
информација

• Политика класификације 
информација

• Политика безбедности измештене 
опреме

• Политика безбедности преносиве 
опреме

• Политика безбедности 
подуговорених послова

• Политика безбедности 
електронске поште

• Политика безбедности мреже
•Инжењерски принципи безбедног 

система

• Одобравање права приступа базама 
података

• Управљање лозинкама
• Креирање резервних копија

• Управљање инцидентима

Остали документи

• План континуитета пословања (BCP)

• План поступања са ризиком

Изјава о 
применљивости

Оцена 
ризика

Вођење регистра 
информационе 

имовине



Регистар информационе имовине

• Власник (особа која је одговорна за имовину)

• Подела информационе имовине на категорије и 
поткатегорије

• Вредност и значај за ИСС (у смислу утицаја који би 
губитак или оштећење имало на пословање ИСС-а)

ОСНОВ ЗА ОЦЕНУ РИЗИКА



Изјава о применљивости

Сажети приказ одлука у вези са разматрањем ризика

Мора да садржи:

a) Циљеве мера које се предузимају, изабране мере и 
разлоге за њихов избор

b) Све мере које су предузете (а које су упоредиве са 
анализом стања, тзв. gap анализом)

c) Изостављене мере и разлоге за њихово 
изостављање



Провера система

Докази о резултатима праћења и мерења су део 
обавезне документације:

• докази о плану провере и резултатима провере

• докази о природи неусаглашености и мерама 
које су преузете

• докази о резултатима предузетих корективних 
мера



Стално побољшавање
Сврха сталног побољшавања ISMS-a јесте повећање вероватноће 
постизања циљева који се односе на очување поверљивости, 
расположивости и интегритета информација

а) анализирање и вредновање постојеће ситуације како би се 
идентификовала подручја за побољшавања;

b) успостављање циљева побољшавања; 

c) тражење могућих решења да би се постигли циљеви; 

d) вредновање тих решења и избор;

e) примена одабраних решења;

f) мерење, верификовање, анализирање и вредновање резултата 
примене како би се утврдило да су циљеви задовољени;

g) формализовање промена. 



На крају

Стандарди садрже решења која олакшавају постизање 
усаглашености са законима и прописима

КОРИСТИТЕ ИХ!



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

www.iss.rs


