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организује  

 
С Е М И Н А Р 

 

„УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ДИГИТАЛНОМ ПОСЛОВАЊУ” 
- први корак у приступу дигиталној трансформацији - 

10. мај 2019. године од 10.00 до 15.00 часова 
Крагујевац, Трг Тополиваца бр. 4 (Бизнис Иновативни Центар) 

 
 

Намењен: директорима/менаџерима  ИТ руководиоцима  правницима  рачуновођама  

агенцијама за књиговодствени консалтинг  референтима за организацију рада  стручњацима 
ИКТ сектора (електронско пословање, систем администраторима, систем аналитичарима…) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Г Р А М 

1000 – 1100 I. Зашто и КАКО дигитално пословати? 

 Шта подразумевамо под дигиталном трансформацијом, а шта је дигитално 
пословање и које ефекте очекујемо њиховом применом? 

 Која су очекивања, потребе и обавезе од будућих активности на подручју 
дигитализације пословања у свим пословним системима и организацијама? 

 Како приступити дигиталном пословању, применити прописе и отпочети 
дигитално пословање? 

Пауза (1100 – 1115) 

1115 – 1200 II. Ризици у дигиталном пословању  

 Знање као превентива и смањење ризика примене ИТ 
 Рачунарски криминал (типови рачунарског криминала, технике заштите и 

крађа) 
 Извори криминала (класификација нападача) 
 Типови малициозних програма 
 Контрола ризика (управљачка, оперативна, техничка-мере заштите) 
 Прописи као проактивна превентива управљања ризиком. 

Пауза (1200 – 1230) 

1230 – 1310 III. Прописи о дигиталном пословању 

 Стратегијски акти о дигитализацији и акциони планови  
(актуелни и у припреми), 

 Закони и подзаконски акти дигиталног пословања 
(актуелни и у припреми), 

 Обавезе за организације из сета прописа о дигиталном пословању 
 Акт о безбедности ИКТ система (ИКТ оператери од посебног значаја, 

кључна питања која се уређују нормативним aктом организације – 
Правилником …) 

 Казнене одредбе.  

Пауза (1310 – 1320) 

 
 

 



1320 – 1420 IV. Израда нормативног акта (Правилник о ИКТ 
безбедности – модел)  

 Основе за израду нормативног акта/Правилника о ИКТ безбедности 
(прописи, потребе и могућности организације) 

 Приступ изради нормативног акта (основни нормативни акт и допунска 
документација - упутства и обрасци, неопходност тимског рада …) 

 Принципи које треба применити у изради нормативног акта (врсте, значај, 
како их применити?) 

 Процес израде акта са посебним освртом на критичне фазе (активности, 
носиоци, методе и технике, улазна документација, излазна 
документација) 

 Како новодонети Правилник о ИКТ безбедности интегрисати у постојећа 
нормативна акта?  

1420 – 1500 V. Дискусија – Питања и одговори 

***** 

Сваки полазник добија материјал у дигиталној форми! 

Предавачи: 

 Проф. др Слободан Ћамиловић (Менаџмент)  
 Душан Бердић (ИКТ системи) 
 Мр Драган Маринковић (Информационе технологије)  
 Бранка Кадијевић (Право) 
 Вукашин Петровић (Право) 
 Катарина Јонев (ИТ безбедност). 

Цена (промотивна) са урачунатим ПДВ: 

- за претплатнике   РСД 5.400,00 по учеснику 
- за непретплатнике  РСД 7.400,оо по учеснику 

Попусти: У случају пријаве два или више учесника из исте организације остварује се попуст од 20% 
на промотивну цену. 

Циљ семинара је да полазници буду оспособљени да: 
• Уоче допринос дигиталног пословања у процесу целокупног унапређења пословања; 
• Правилно разумеју формулације прописа о информационој безбедности и да разјасне дилеме 

његове примене у свом пословању, укључујући и доношење интерног нормативног акта; 
• Одреде меру одговорности и извршења радних обавеза сваког радно ангажованог у организацији 

по питањима ИКТ безбедности; 
• Детаљно разлуче обавезе директора, правника, рачуновође и особља у домену ИКТ безбедности 

(или обавезе ангажованих спољних сарадника); 
• Уоче пропусте у садашњој организацији/систематизацији радних места и ускладе са законским 

потребама поделе посла (и вредновања рада); 
• Формирају тим за израду нормативног акта о ИКТ безбедности пословног система и пратећих 

процедура наслањајући се на знања добијена на овом Семинару. 
 

 

Број места је ограничен на 80, а попуњаваће се по редоследу пријава. 

Преузмите Пријаву и Образац за питања  

 

  ОСТАНИТЕ СА НАМА ТОКОМ ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ! !  


