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Стандарди у области ИКТ-а

• Стандардизацијом у области информационих 
технологија највећим делом бави се ISO/IEC JTC 1, 
Информационе технологије (Information technology)

• Овај комитет заједно са својим 21 поткомитетом 
објавио је око 3000 докумената



• Техникама безбедности у овој области бави се  
ISO/IEC JTC 1/SC 2, Tехнике безбедности (IT security 
techniques)

• Овај поткомитет је објавио 167 докумената

• Сви ови стандарди имају заједнички први део 
наслова 

Information technology - Security techniques



• Поткомитет SC 27, IT технике безбедности 

• http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:0::::FSP_ORG
_ID:3401

• https://www.iso.org/committee/45306/x/catalogue/

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:22:0::::FSP_ORG_ID:3401
https://www.iso.org/committee/45306/x/catalogue/


Серија стандарда ISO/IEC 27000

• Међу овим документима је и серија стандарда 
ISO/IEC  27000 којих укупно има око 40

• Зашто је ова серија стандарда важна?



Серија стандарда ISO/IEC 27000

• Информационе технологије — Технике 
безбедности — Системи менаџмента безбедношћу 
информација 



Стандарди као алат за постизање циља

• Употребом ISMS (Information security management 
systems) фамилије стандарда организације могу да 
развијају и примењују оквир за управљање 
безбедношћу своје информационе имовине. Ови 
стандарди се могу, такође, користити ради припреме 
за независну процену свог ISMS-a који се односи на 
заштиту информација 



Стандарди као алат за постизање циља

• ISMS фамилија стандарда обухвата стандарде којима 
се:

a) дефинишу захтеви за ISMS и за оне који сертификују 
такве системе;

b) обезбеђује директна подршка, детаљно упутство 
и/или тумачење целокупних процеса у успостављању, 
примени, одржавању и побољшавању ISMS-а;

c) упућује на секторски специфичне смернице за ISMS.



ISMS фамилија стандарда

• Користи од примене ISMS-а најпре ће дати резултат у 
смањењу ризика по безбедност информација (тј. 
смањење вероватноће дешавања инциденaтa 
нарушавања безбедности информација и/или 
утицаја проузрокованих њима). 

• Стандарди обезбеђују смернице за различите 
аспекте примене ISMS-а, упућујући на генерички 
процес, смернице које се односе на контроле, као и 
секторски специфичне смернице. 



SRPS ISO/IEC 27000, Преглед и речник

• Стандард даје основне принципе за систем 
менаџмента безбедношћу информација и обухвата 
термине и дефиниције који се заједнички користе у 
ISMS фамилији стандарда. 



SRPS ISO/IEC 27001, Захтеви

• Овим међународним стандардом специфицирају се 
захтеви за успостављање, примeну, одржавање и 
стално побољшавање система менаџмента 
безбедношћу информација унутар контекста 
организације.



SRPS ISO/IEC 27001, Прилог А

• Референтни циљеви контрола и контроле

• (Укупно 116 контрола)



SRPS ISO/IEC 27002, Правила праксе за контроле 
безбедности информација

• Овим међународним стандардом обезбеђује се 
списак заједнички прихваћених циљева контрола и 
најбољих контрола из праксе које треба да се 
користе као смернице за примену када се бирају и 
примењују ради постизања безбедности 
информација (ова правила праксе треба да се налазе 
у Акту  о безбедности ИКТ система).



SRPS ISO/IEC 27003, Смернице за имплементацију система 
менаџмента безбедношћу информација 

• Овим међународним стандардом обезбеђују се 
смернице за практичну примену и даље 
информације за успостављање, примену, извођење, 
праћење, преиспитивање, одржавање и 
побољшавање ISMS-a према SRPS ISO/IEC 27001.



SRPS ISO/IEC 27004, Праћење, мерење, анализа и 
вредновање

• Овим међународним стандардом обезбеђују се 
смернице и савети за развој и употребу мерења 
ради оцењивања ефективности ISMS-а, циљева 
контрола и самих контрола које се користе за 
примену безбедности информација и управљање 
њоме, као што је специфицирано у SRPS ISO/IEC 
27001. 



SRPS ISO/IEC 27005, Менаџмент ризицима пo безбедност 
информација

• Овим међународним стандардом обезбеђују се 
смернице за менаџмент ризицима по безбедност 
информација. Приступом који је описан у овом 
међународнoм стандарду подржавају се општи 
концепти специфицирани у SRPS ISO/IEC 27001 



SRPS ISO/IEC 27006, Захтеви за тела која обављају проверу 
и сертификацију система менаџмента безбедношћу
информација

• Овим међународним стандардом специфицирају се 
захтеви и даје упутство за тела која обављају проверу 
и сертификацију система менаџмента безбедношћу 
информација (ISMS), као додатак захтевима 
садржаним у SRPS ISO/IEC 17021-1 и SRPS ISO/IEC
27001.



SRPS ISO/IEC 27007, Смернице за проверавање система 
менаџмента безбедношћу информација

• Овим међународним стандардом обезбеђују се 
смернице за спровођење провера ISMS-а, као и 
смернице за компетенцију проверавача система 
менаџмента безбедношћу информација, као додатак 
упутству садржаном у SRPS ISO 19011, који је 
применљив на системе менаџмента уопштено. 



SRPS ISO/IEC TR 27008,  Упутства за провераваче 
контрола безбедности информација

• Овим техничким извештајем обезбеђују се смернице 
за преиспитивање примене и извођења контрола, 
укључујући проверавање техничке усклађености 
контрола информационог система, према 
стандардима о безбедности информација које је 
организација успоставила.



SRPS ISO/IEC 27010, Менаџмент безбедношћу информација за
комуникацију између сектора и између организација

• Овим међународним стандардом обезбеђују се 
смернице као додатак смерницама датим у SRPS 
ISO/IEC 27000 фамилији стандарда за примену 
менаџмента безбедношћу информација у оквиру 
заједница које деле информације, и додатно се 
обезбеђују контроле и смернице које се посебно 
односе на покретање, примену, одржавање и 
побољшавање безбедности информација у 
међуорганизацијским и међусекторским 
комуникацијама 



ISO/IEC 27011, Смернице за менаџмент безбедношћу
информација у телекомуникационим организацијама засноване
на SRPS ISO/IEC 27002

• Стандардом ISO/IEC 27011 обезбеђује се 
телекомуникационим организацијама да се 
прилагоде смерницама SRPS ISO/IEC 27002, 
јединственим за њихов индустријски сектор, које су 
додатак упутству ради испуњавања захтева из SRPS 
ISO/IEC 27001, Прилог А. 



SRPS ISO/IEC 27014, Управљање безбедношћу информација

• Овим међународним стандардом обезбеђују се 
смернице за принципе и процесе за управљање 
безбедношћу информација, којима организације 
могу вредновати менаџмент безбедношћу 
информација, директно и праћењем 



SRPS ISO/IEC TR 27015, Смернице за менаџмент безбедношћу
информација за финансијске услуге

• Овај технички извештај представља посебан додатак 
међународним стандардима SRPS ISO/IEC 27001 и SRPS 
ISO/IEC 27002 за употребу од стране организацијa које 
пружају финансијскe услуге да би им се пружила 
подршка у: 

• a) покретању, примени, одржавању и побољшавању 
система менаџмента безбедношћу информација који се 
заснива на међународном стандарду SRPS ISO/IEC 27001; 

• b) пројектовању и примени контрола које су дефинисане 
у међународном стандарду SRPS ISO/IEC 27002 или у 
оквиру овог међународног стандарда 



ISO/IEC TR 27016, Организациона економиkа

• Овим техничким извештајем обезбеђујe се 
методологија која допушта организацијама боље  
разумевање како да прецизније одреде вредност 
своје идентификоване информационе имовине и 
вредност потенцијалних ризика за ту информациону 
имовину, како да процене вредност контрола 
заштите информација које се односе на ту 
информациону имовину, као и како да утврде 
оптимални ниво ресурса који треба применити у 
обезбеђивању те информационе имовине 



ISO/IEC 27799, Информатика у здравству - Управљање
безбедношћу информација у здравству помоћу ISO/IEC 27002

• Овим међународним стандардом обезбеђују се 
смернице за подржавање примене менаџмента 
безбедношћу информација у здравственим 
организацијама 

• Стандардом ISO/IEC 27799 обезбеђује се 
здравственим организацијама да се прилагоде 
смерницама ISO/IEC 27002, јединственим за њихов 
индустријски сектор, које су додатак упутству ради 
испуњења захтева из ISO/IEC 27001, Прилог А. 



Стандарди изван серије ISO/IEC 27000

• Стандарди за BCP
SRP ISO 22301, Друштвена безбедност - Системи
менаџмента континуитетом пословања - Захтеви

SRPS EN ISO 22313, Друштвена безбедност — Систем
менаџмента континуитетом пословања — Упутство

SRPS EN 31010, Менаџмент ризиком – Технике оцене
ризика



Хвала на пажњи!


