
  

 

 

 

 

Заштита и контрола безбедносних ризика у инфoрмaциoнo-кoмуникaциoним системима -  
- Ваша законска обавеза! 

Намењено: директору/менаџменту, ИТ сектору и правној служби 

Поштовани,  
 

Зaкoн o инфoрмaциoнoj бeзбeднoсти („Сл. глaсник РС", бр. 6/2016) прописује мeрe зaштитe oд бeзбeднoсних 
ризикa у инфoрмaциoнo-кoмуникaциoним систeмимa, oдгoвoрнoсти прaвних лицa приликoм упрaвљaњa и 
кoришћeњa ИКТ система, као и oбaвeзу зa свe Oпeрaтoрe ИКТ систeмa дa дoнeсу Акт o бeзбeднoсти ИКT 
систeмa. Рoк зa дoнoшeњe Актa о безбедности ИКТ система је истекао 1. мaрта 2017. гoдинe!  
 
 

Како ћете Ви исправно спровести законску обавезу у својој организацији? 

Семинар 

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ 
 – ИЗАЗОВИ И РЕШЕЊА – 

 

(Акт о безбедности ИКТ ресурса – како и зашто га имплементирати) 
 
 

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 
 

Семинар подржали: Друштво за информатику Србије, Удружење Е-Развој, SECIT Security,  
Удружење Е-сигурност 

 

02. март, петак, 2018. Београд, Хотел Палас 
09. март, петак, 2018. Ниш, Герантолошки центар, Радних бригада 15, 
16. март, петак, 2018. Нови Сад, Хотел Путник, Илије Огњановића 24 
23. март, петак, 2018. Крагујевац, Хотел ЕМА, Јанка Веселиновића 91 

 
Сви семинари се одржавају у термину од 10:00 до 16:00 часова 

 

Од најкомпетентнијих предавача из ове области сазнајте одговоре на сва до сада постављена питања из праксе:  
 
 

1. Које су законски предвиђене обавезе, који су рокови и које се новине у пословању очекују код 
правних лица? 

2. Које су обавезе и одговорности одговорних лица?  
3. Како на прави начин успоставити безбедност и како контролисати ИТ инфраструктуру? 
4. Акт о безбедности ИКТ – како га на најбољи начин имплементирати у пословање? 
5. Која су права решења за проблеме који су се до сада јављали у пракси? 

 

Уредите своје пословање на прави начин! 
Испуните своје законске обавезе уз помоћ најстручнијих савета! 

 
 



 
 

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 
 

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 
 

2. AКТ O БEЗБEДНOСТИ, КAКO ГА И ЗАШТО УСПEШНO 
ИМПЛEМEНТИРAТИ  

 Aкт o бeзбeднoсти кao oбaвeзa oргaнизaциja 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 прoписaни у Aктом и како ихиспуњавати у 

пословању? 
 

4. РЕАЛНИ ПРОБЛЕМИ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА И 
ПРИМЕРИ РЕШЕЊА  

 Искуства из праксе у примени Закона 
 Начини решавања проблема у процесу примене Закона 
 Разлике у позицијма установа јавног и ориватног сектора 

примени Закона 
 Стратегија развоја ИТ безбедности на државном нивоу 

5. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА  
 

Семинар је намењен пре свега: Локалним самоуправама, јавним предузећима, здравственим установама,  електропривреди, нафт-
ним компанијама, банкама и другим финансијким институцијама, новинским, радио и ТВ станицама, интернет и ТВ дистрибутерима, 
службеним гласилима Србије, организацијама поштанског, железничког и ваздушног саобраћаја, организацијама за кoришћeњe, 
упрaвљaњe, зaштиту и унaпрeђивaњe дoбaрa oд oпштeг интeрeсa (вoдe, путeви, минeрaлнe сирoвинe, шумe, плoвнe рeкe, jeзeрa, 
oбaлe, бaњe, дивљaч, зaштићeнa пoдручja), организацијама за прoизвoдњу, прoмeт и прeвoз нaoружaњa и вojнe oпрeмe, инсти-
туцијама за упрaвљaњe oтпaдoм. 

 
 
 
 
 
 

Котизација за претплатнике 6.800,00 динара (урачунат ПДВ) за првог учесника, 5.400,00 за другог и 4.000,00 за трећег и сваког 
наредног учесника из исте организације. 
Котизација за непретплатнике: 9.500,00 динара (урачунат ПДВ) за првог учесника, 7.600,00 за другог и 5.700,00 за трећег и сваког 
наредног учесника из исте организације. Статус претплатника се може стећи контактирањем корисничког сервиса. 
Пријава учешћа: Достављањем попуњене пријаве путем имејл: korisnickiservis@obrazovni.rs  и  Е- пријаве преко сајта: 
www.obrazovni.rs, на факс број: 011/26-24-434. 
 

Пријава 
1. 
 
                                 (име и презиме учесника)                                              (раднп местп/функција)                                                               (e-mail) 

2. 
 
                                 (име и презиме учесника)                                              (раднп местп/функција)                                                               (e-mail) 
 

Пријава за  местп пдржаваоа семинара (запкружити): 1. Бепград 2. Ниш           3. Нпви Сад 4. Крагујевац 
 
                                  

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 ____________________ 2018.  године                                                                                      __________________________ 

                                                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 
М.П.  

 

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 

 

ТЕМЕ СЕМИНАРА: ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ - ИЗАЗОВИ И РЕШЕЊА -  

http://www.obrazovni.rs/

