
Закон о информационој безбедности

Небојша Јокићначелник Центра за реаговање на нападе на информациони систем – CERT МУП-аСектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије



Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године
Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. годинекао једна од шест области у оквиру којих треба предузимати активности у циљуразвоја информационог друштва одређена је информациона безбедност.

У оквиру области информационе безбедности одређена су четири приоритета:

1. Унапређење правног и институционалног оквира за информациону безбедност,
2. Заштита критичне инфраструктуре,
3. Борба против високотехнолошког криминала,
4. Научно-истраживачки и развојни рад у области информационе безбедности.



Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године
Стратегија предвиђа да ће сви аспекти информационе безбедности бити уређени иодговарајући институционални оквири бити формирани до 2020. године.

Као постојећи законски оквир Стратегија наводи Закон о тајности података, Закон озаштити података о личности, Закон о електронском потпису, Закон о организацијии надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала,Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији и Кривичнизаконик.



Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године
Конкретни циљеви предвиђени приоритетом 1. - Унапређење правног иинституционалног оквира за информациону безбедност:
• донети прописе којима ће се додатно уредити стандарди информационебезбедности, подручја информационе безбедности, као и надлежности изадаци појединих институција у овој области,
• формирати институцију која обавља послове верификације и сертификацијеметода, софтверских апликација, уређаја и система, као и истраживање иразвој,
• формирати национални CSIRT.



Закон о информационој безбедности
Законом о информационој безбедности:
• дефинишу се основни појмови и термини у области информационе безбедности,• одређују се начела којима се треба руководити приликом планирања и применемера заштите,• одређене су области на које треба да се односе мере заштите ИКТ система,• дефинишу се ИКТ системи од посебног значаја и прописује обавеза доношењаакта о безбедности ИКТ система од посебног значаја,• прописује се обавеза обавештавања надлежног органа о инцидентима,• прописује се доношење подзаконских актата који ближе уређују поједине областии рокови за њихово доношење.



Закон о информационој безбедности
Законом о информационој безбедности дефинисан је надлежни орган забезбедност ИКТ система у Републици Србији - Министарство трговине, туризма ителекомуникација (МТТТ).
Закон о информационој безбедности одређује оквир за формирање Тела закоординацију послова информационе безбедности.
Тело сачињавају представници министарстава надлежних за пословеинформационог друштва, одбране, унутрашњих послова, спољних послова, правде,представници служби безбедности, Канцеларије Савета за националну безбедност изаштиту тајних података, Генералног секретаријата Владе, Управе за заједничкепослове републичких органа и Националног CERT-а.



Закон о информационој безбедности
Законом о информационој безбедности одређено је да је Министарство одбраненадлежно за послове информационе безбедности који се односе на одобравањекриптографских производа, дистрибуцију криптоматеријала и заштиту од КЕМЗ.Између осталих, послови и задаци које има ово Министарство су:
• организација и реализација научноистраживачког рада у области криптографскебезбедности и заштите од КЕМЗ,• развој, имплементација, верификација и класификација криптографскихалгоритама,• верификација и класификација домаћих и страних криптографских производа ирешења заштите од КЕМЗ,• провера ИКТ система са аспекта криптобезбедности и заштите од КЕМЗ.



Закон о информационој безбедности
Закон о информационој безбедности прописује формирање Националног центра запревенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (Национални CERT) уРегулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ).
Задатак Националног CERT-а је да обавља послове координације превенције изаштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у Републици Србији нанационалном нивоу.
Национални CERT прикупља и размењује информације о ризицима за безбедностИКТ система и у вези тога обавештава, упозорава и саветује лица која управљају ИКТсистемима у Републици Србији, као и јавност.



Закон о информационој безбедности
Закон предвиђа да послове CERT-а републичких органа обавља Управа зазаједничке послове републичких органа (УЗЗПРО), и то послове који се односе назаштиту од инцидената у ИКТ системима републичких органа, изузев ИКТ системасамосталних оператора.
Самостални оператори ИКТ система су: министарство надлежно за пословеодбране, министарство надлежно за унутрашње послове, министарство надлежноза спољне послове и службе безбедности.
Самостални оператори ИКТ система су у обавези да формирају сопствене Центре забезбедност ИКТ система ради управљања инцидентима у својим системима.



Подзаконски акти
На основу Закона о информационој безбедности донети су следећи подзаконскиакти:
• Уредба о ближем садржају акта о безбедности ИКТ од посебног значаја, начинупровере и садржају извештаја о провери безбедности ИКТ система од посебногзначаја,• Уредба о поступку достављања података, листи, врстама и значају инцидената ипоступку обавештавања о инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја,• Уредба о ближем уређењу мера заштите ИКТ система од посебног значаја,• Уредба о утврђивању листе послова у областима у којима се обављају делатностиод општег интереса и у којима се користе ИКТ системи од посебног значаја,• Правилник о ближим условима за упис у Евиденцију посебних центара запревенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима.



Усклађивање са правним тековинама ЕУ
У оквиру преговарачког поступка за придруживање Републике Србије Европскојунији, материја информационе безбедности разматра се у оквиру Преговарачкогпоглавља 10 – Информационо друштво и медији.
Закон о информационој безбедности - један од кључних корака ка хармонизацијиправног оквира Републике Србије са Европском унијом у области информационогдруштва.



NIS - Директива ЕУ
Кључне одредбе NIS директиве:

• Државе чланице су у обавези да усвоје Националне стратегије безбедности мрежних и информационих система (National NIS Strategy) 
• Успоставља се Група за сарадњу - у циљу подршке, олакшавања стратешке сарадње и размене информација између држава чланица и развоја поверења између њих
• Успоставља се Мрежа CERT тимова - како би се допринело развоју поверења између држава чланица и промовисала брза и ефикасна оперативна сарадња
• Државе чланице су у обавези да одреде надлежне националне органе, тачке за контакт и CERT-ове са задацима везаним за безбедност мрежних и информационих система



Национална стратегија безбедности мрежних и информационих система (National NIS Strategy)
Директива прописује да свака држава чланица треба да усвоји Националнустратегију безбедности мрежних и информационих система, којом ће дефинисатистратешке циљеве и одговарајуће политике и регулаторне мере у погледудостизања и одржавања високог нивоа безбедности мрежних и информационихсистема.
Државе чланице могу да захтевају помоћ агенције ЕNISA у развоју Националних NISстратегија.
Националне NIS стратегије треба да буду достављене ЕК у року од 3 месеца одњиховог усвајања. Државе чланице могу да искључе елементе Стратегије који сеодносе на националну безбедност.



Стратегија треба да обухвата следећe теме:
• циљеве и приоритете Стратегије 
• управљачки (државни) оквир за достизање циљева и приоритета Стратегије, укључујући улоге и одговорности државних органа и других релевантних субјеката
• мере које се тичу спремности, реаговања и опоравка укључујући и сарадњу између јавног и приватног сектора
• едукацију, подизање свести и тренажне програме у вези са Стратегијом
• истраживања и планове развоја у вези са Стратегијом
• план процене ризика у идентификацији могућих ризика
• листу релевантних субјеката укључених у имплементацију Стратегије

Национална стратегија безбедности мрежних и информационих система (National NIS Strategy)



Група за сарадњу
NIS Директива успоставља Групу за сарадњу - у циљу подршке и олакшавањастратешке сарадње међу државама чланицама, развоју поверења и ради постизањависоког заједничког нивоа безбедности мрежних и информационих система ЕУ.
Група за сарадњу би требала да буде састављена од:
• репрезентативних чланова Држава чланица, 
• представника Европске Комисије и 
• представника ENISА. 

У случају потребе Група за сарадњу може да позове репрезентативне члановерелевантних субјеката (stakeholders) да учествују у њеном раду.



Група за сарадњу
Група за сарадњу треба да обавља следеће задатке:
• Давање стратешких смерница за активности мреже CERT-ова,
• Размена најбољих пракси у размени информација које се односе на обавештења о инцидентима,
• Разматрање способности и спремности држава чланица, и на добровољној бази, евалуација националних NIS стратегија, ефикасности CERT-ова и идентификација најбољих пракси ,
• Размена информација о најбољим праксама у подизању свести, тренингу и истраживању и развоју на пољу мрежне и информационе безбедности,
• Размена искустава о питањима која се тичу безбедности мрежних и информационих система са релевантним институцијама, телима и агенцијама ЕУ,
• Сакупљање информација о најбољим праксама које се тичу утицаја ризика и инцидената на мрежне и информационе системе.



Мрежа CERT тимова
NIS Директива успоставља Мрежу CERT тимова - у циљу успостављања развоја поверења између Држава чланица и промовисања ефикасне оперативне сарадње.

Мрежа CERT тимова би требала да буде састављена од:
• репрезентативних CERT тимова Држава чланица и 
• представника CERT-а ЕУ. 

Европска Комисија треба да учествује у Мрежи CERT тимова као посматрач. ЕNISAтреба да успостави Секретаријат који ће активно да сарађује са CERT тимовима.



Мрежа CERT тимова
Мрежа CERT тимова треба да обавља следеће задатке:
• Размена информација путем CERT сервиса, оперативних и кооперативних способности,
• Размена и доступност, на добровољној бази, информација о појединачним инцидентима које немају ознаку поверљивости,
• Подршка државама чланицама у решавању прекограничних инцидената на основу њихове добровољне узајамне помоћи,
• Информисање Групе за сарадњу о својим активностима и будућим облицима оперативне сарадње,
• На захтев појединачног CERT-а разматрање могућности и спремности тог истог CERT-а,
• Мрежа CERT тимова треба да дефинише сопствена правила и процедуре за рад.



Међународна сарадња
ЕУ може да закључи међународне споразуме са трећим земљама илимеђународним организацијама дозвољавајући им и организујући њихово учешће унеким активностима Групе за сарадњу.

Такви споразуми би требали да узму у обзир потребу да се обезбеди адекватназаштита осетљивих података.



Безбедносни захтеви и обавештења о инцидентима
Државе чланице треба да обезбеде да оператори ИКТ система од посебног значајапредузму одговарајуће и пропорционалне техничке и организационе мере зауправљање ризиком мрежних и информационих система које користе у свомпословању.
Државе чланице треба да обезбеде да оператори ИКТ системи од посебног значајапредузму одговарајуће мере за спречавање или минимализацију последицаутицаја инцидената на мрежне и информационе система које користе. Обавештењатреба да садрже и информације које омогућавају да компетентни ауторитети илиCERT тимови одреде било који прекогранични утицај инцидента.
Компетентни ауторитети, делујући заједно са Групом за сарадњу, могу да израде иусвоје водиче који подразумевају околности под којима се од оператора ИКТсистема од посебног значаја захтева да бележе инциденте, укључујући и стандардеза одређивање значаја утицаја инцидента.



Имплементација и спровођење
Државе чланице треба да обезбеде да кометентни ауторитети имају неопходнаовлашћења и средства за процену усклађености оператора ИКТ система одпосебног значаја са њиховим обавезама и њиховим ефектима на безбедност мрежаи информационих система.

Компетентни ауторитети треба блиско да сарађују са органима надлежним зазаштиту података о личности када се говори о инцидентима у сфери података оличности.



Стандардизација
Државе чланице треба да, без наметања или дискриминације у корист употребеодређене врсте технологије, подстичу коришћење европских или међународноприхваћених стандарда који се тичу безбедности мрежа и информационих система.

ЕNISA у сарадњи са Државама чланицама треба да образложи савете и упутства увези са техничким областима које треба размотрити, као и већ постојеће стандарде,укључујући и националне стандарде Држава чланица, што би омогућило покривањеове области.



Казне
Државе чланице треба да пропишу казнене одредбе које ће се тицати кршењанационалних прописа донетих у складу са NIS Директивом, и да предузму свенеопходне мере како би се осигурало њихово спровођење.

Европска Комисија ће периодично надгледати функционисање субјеката на основуспровођења Директиве и подносити извештај Европском парламенту и Савету.



Уредба ЕУ о заштити појединаца у вези са обрадом личних података и слободном кретању таквих података
Нови прописи ЕУ о заштити дигиталних података обухватају и одредбе о:

• „праву на заборав”
• јасној сагласности корисника за обраду личних података
• праву на пренос података код другог оператoра електронске поште
• праву корисника да буде обавештен да су му подаци хаковани
• обавези да правила о приватности буду написана јасним и разумљивим језиком
• казнама до 4% глобалног промета за компаније



Најважније промене
1. Не смеју се прикупљати подаци о личности, осим ако не постоји изричитпристанак или правни основ.

Претпоставка да постоји пристанак на основу клика на web страници нијевалидна.

Могу се прикупљати само они подаци који су неопходни за коришћење услуга.



Најважније промене
2. Утврђује се „Право на заборав“, односно на брисање података са Интернета.

На захтев власника налога, сви подаци и личне информације морају битиизбрисани и не смеју се прослеђивати трећим лицима.
Подаци морају бити „мобилни“, у смислу да ако корисник жели да престане дакористи услуге неке компаније, податке може да пребаци на другу. На пример,корисник може да се пребаци код другог провајдера електронске поште а да неизгуби старе мејлове и контакте из адресара (слично као пренос броја коддругог оператoра мобилне телефоније).



Најважније промене
3. Компаније које прикупљају значајне количине података мораће да одредеовлашћено лице за заштиту података, са задатком да се брине опридржавању одредби закона. У мањим компанијама тим послом, каододатном обавезом, може се бавити и неко од радника са другимдужностима.

Граница за пристанак на коришћење личних података је 16 година, а не каодо сада 13. Успоставиће се обавеза провере старости корисника.



Најважније промене
4. Подаци о личности могу се прослеђивати другим земљама попут САД самоако тамо постоји исти ниво заштите као и у ЕУ.

Европски суд је у октобру 2015. ставио ван снаге закон између ЕУ и САД којимје начелно било дозвољено прослеђивање података и његово чување у САД(тренутно се ради на изради новог Споразума).
Подаци о личности не могу се прослеђивати у државе у којима власти имајунесразмеран приступ подацима и спроводе масовно надгледање. Запрослеђивање података о личности биће потребно потписати споразумизмеђу ЕУ и треће земље.



Најважније промене
5. Ако се деси проблем са личним подацима у било којој земљи ЕУ, појединацможе да се обрати жалбом својој националној Служби за заштиту података.

У ту сврху, 28 националних Служби за заштиту података требало би да сарађујуи зато ће добити неку врсту кровне организације под називом „Европски одборза заштиту података“.



Најважније промене
6. Компаније која крше основне одредбе закона могу да буду кажњененовчаном казном у износу до 4% годишњег обрта фирме.



Национални центар за сајбер безбедност - Велика Британија (National Cyber Security Center – NCSC)
Национални центар за сајбер безбедност (NCSC) је организација Владе ВеликеБританије, која даје савете и подршку јавном и приватном сектору о томе какоизбећи сајбер претње. Седиште NCSC је у Лондону, постао оперативан у октобру2016, а његова матична организација је GCHQ (Government CommunicationsHeadquarters).

NCSC је настао спајањем следећих институција:
• CESG (The information security arm of GCHQ), 
• Тhe Centre for Cyber Assessment (CCA), 
• Computer Emergency Response Team UK (CERT UK) 
• Део сајбер компоненте Центра за заштиту националне инфраструктуре (CPNI)



Национални центар за сајбер безбедност -Ирска
Национални центар за сајбер безбедност (NCSC) је Владина сајбер безбедноснаорганизација у Ирској. Развијен је 2013., а формално успостављен од стране Ирскевладе у јулу 2015. Одговоран је за сајбер безбедност Ирске, са примарним фокусомна обезбеђивању владиних мрежа, заштиту критичне националне инфраструктуре ипомоћ предузећима и грађанима у заштити својих система.

У саставу NCSC је и Computer Security Incident Response Team (CSIRT-IE).



Национални центар за сајбер безбедност –Литванија
Национални центар за сајбер безбедност Литваније је Владина Интернетбезбедносна организација у Виљнусу, Литванија. Центар је део Министарства занародну одбрану. Његов задатак је да:
• анализира сајбер безбедносну ситуацију у Литванији,
• штити националне базе података,
• управља интернет пословањем националних организација,
• припрема сајбер безбедносне планове
• истражује Интернет нападе
Национални центар за сајбер безбедност је установљен због повећања интернетнапада на владине организације Литваније. Годишње Литванија има око 25.000напада и чији се број повећава за 10-20% сваке године. Центар је настао 2015.године реформом Communications and Information Systems Service Литваније.



Национални центар за сајбер безбедност –USA
Национални центар за сајбер безбедност (NCSC) је канцеларија у оквиру USDepartment of Homeland Security (DHS), успостављена у марту 2008. године на основузахтева из Председничке директиве националне безбедности, која је одговорнадиректно DHS Секретару.

Задатак NCSC je да:
• штити комуникационе мреже владе САД од страних и домаћих претњи
• прати, прикупља и дели информације о системима који припадају NSA, FBI, DoD, иDHS.



Хвала на пажњи!


