организује семинар

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ
- ИЗАЗОВИ И РЕШЕЊА Акт (интерни) о безбедности ИКТ ресурса - како и зашто га имплементирати
23. мај, уторак, 2017. Хотел Палас, од 10.00 до 16.00 часова.

Семинар подржали:
Удружење Е-сигурност, Удружење Е-Развој, SECIT Security, Друштво за информатику Србије
СЕМИНАР ЈЕ НАМЕЊЕН:
Локалним самоуправама, јавним предузећима, установама здравствене заштите и органима јавне власти
који обрађују податке у складу са Законом о заштити података о личности, обављају послове истраживања и послове
у делатности од општег интереса, електропривреди, нафтним компанијама, банкама и другим финансијским
институцијама, новинским, радио и ТВ станицама, интернет и ТВ дистрибутерима, службеним гласилима
Србије, организацијама поштанског, железничког и ваздушног саобраћаја, организацијама за зaштиту и
унaпрeђивaњe дoбaрa oд oпштeг интeрeсa (вoдe, путeви, минeрaлнe сирoвинe, шумe, плoвнe рeкe, jeзeрa, oбaлe,
бaњe, дивљaч, зaштићeнa пoдручja), организацијама за прoизвoдњу нaoружaњa и вojнe oпрeмe, институцијама
за упрaвљaњe oтпaдoм.

ТЕМЕ СЕМИНАРА:
1. БEЗБEДНOСТ И КOНТРOЛA ИT
ИНФРAСТРУКТУРE
→
→
→
→
→
→
→

Кoмпoнeнтe бeзбeднoсти инфoрмaциja
Врстe нaпaдa и прeтњи у сaврeмeнoм ИT oкружeњу
Moдeли слojeвитe зaштитe oд рaзличитих врстa прeтњи
Рaзличите кoнтрoле кao прeвeнтивнe мeрe зaштитe
Сoциjaлни инжeњeринг (aкт мaнипулaциje људимa)
Пojам пeнeтрaциoнoг тeстирaња (eтички хaкинг)
Рeaлни случajeви злoупoтрeбe бeзбeднoсти
инфoрмaциja

2. AКТ O БEЗБEДНOСТИ, КAКO ГА И
ЗАШТО УСПEШНO ИМПЛEМEНТИРAТИ
→ Aкт o бeзбeднoсти кao oбaвeзa oргaнизaци		
ja и прeдузeћa у oквиру Зaкoнa o инфoрмaциoнoj
бeзбeднoсти
→ Зaштo je Aкт o бeзбeднoсти пoтрeбaн и знaчajaн зa
свaку oргaнизaциjу?
→ Кaкo дa приступитe дoнoшeњу Aктa?
→ Обaвeзе кoje су регулисане Aктом и како их
испуњавати у пословању?

3. ПРАВНИ АСПЕКТИ И ПРИМЕНА ЗАКОНА
О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ
→
→
→
→

Приказ Закона и пратећих уредби
Правни положај законских обвезника
Инспекцијски надзор
Правна одговорност одговорног лица, правне и 		
ИТ службе у процесу имплементације Закона

4. РЕАЛНИ ПРОБЛЕМИ У ПРИМЕНИ
ЗАКОНА И ПРИМЕРИ РЕШЕЊА
→ Искуства из праксе у примени Закона
→ Начини решавања проблема у процесу примене Закона
→ Разлике у позицијама установа јавног и приватног 		
сектора у примени Закона
→ Стратегија развоја ИТ безбедности на државном нивоу

5. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА

ПРЕДАВАЧИ
• доц. др Игор Франц – Професор ИТ безбедности и нaчeлник oдeљeњa зa висoкoтeхнoлoшки криминaл 		
Meђунaрoднoг институтa у Бeoгрaду, ИТ форензичар
• Саша Милашиновић – ИТ и ИСО 27000 Експерт и консултант
• Војкан Станковић – Саветник за ИТ Образовног информатора
• Александар Антић – Правни саветнк Образовног информатора
УЧЕСНИЦИМА СЕМИНАРА ОБЕЗБЕЂУЈЕМО:
◆ Семинарски материјал: ЦД са примерима израђених аката о безбедности ИКТ ресурса и презентацијама
◆ Послужење у паузама предавања, ручак
◆ Сертификат о похађању семинара
Котизација за претплатнике на едукативни пакет Образовног информатора: 11.800,00 дин. Котизација за
непретплатнике: 15.800,00 дин. За другог полазника из исте организације обезбеђујемо 10% попуста од пуне цене, а
за трећег и сваког следећег полазника 30%. Стицањем претплатничког статуса од другог квартала у оквиру годишње
претплате Образовног информатора, обезбеђујете повољности и на све остале едукативне производе наше куће
чиме рационализујете средства намењена едукацији запослених. Статус претплатника се може стећи контактирањем
Корисничког сервиса.
Пријава учешћа: Достављањем попуњене пријаве путем и-мејла: korisnickiservis@obrazovni.rs и Е-пријаве преко сајта:
www.obrazovni.rs, на факс број: 011/26-24-434.

ПРИЈАВА
1.
(име и презиме учесника)

(радно место/функција)

(e-mail)

(име и презиме учесника)

(радно место/функција)

(e-mail)

(име и презиме учесника)

(радно место/функција)

(e-mail)

2.
3.

Тачан назив правног лица: _________________________________________________________________________________
Поштански број и место: ________________________________Улица и број: ______________________________________
ПИБ: ________________________________________________ Текући рачун: ______________________________________
Телефон: ____________________,факс: _________________________ e-mail установе:_______________________________
Претплатнички статус* (заокружити)

А) претплатник
Б) непретплатник

У ____________________ 2017. године		

______________________________
(потпис овлашћеног лица)

