
 На основу члана 13. Закона о стандардизацији („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 46/15), као и члана 67. 
став 1. тачка 15) Статута Института за стандардизацију Србије („Службени гласник РС”, бр. 29/2017), в.д. директора 
Института за стандардизацију Србије доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о доношењу и повлачењу српског стандарда 

I 

У следећој ужој области, односно за следећи предмет стандардизације доносе се наведени српски стандарди 
и истовремено се повлаче одговарајући раније објављени: 

Скупови знакова и кодирање информација 

1) Доноси се SRPS ISO/IEC 27003 (sr), Информационе технологије – Технике безбедности – Системи 
менаџмента безбедношћу информација – Смернице; 
 повлачи се SRPS ISO/IEC 27003:2013 (en), Информационе технологије – Технике безбедности – Смернице 
за имплементацију система менаџмента безбедношћу информација. 
2) Доноси се SRPS ISO/IEC 27004 (sr), Информационе технологије – Технике безбедности – Менаџмент 
безбедношћу информација – Праћење, мерење, анализа и вредновање; 
 повлачи се SRPS ISO/IEC 27004:2013 (en), Информационе технологије – Технике безбедности – Менаџмент 
безбедношћу информација – Мерење. 
3) Доноси се SRPS ISO/IEC 27006 (sr), Информационе технологије – Технике безбедности – Захтеви за тела која 
обављају проверу и сертификацију система менаџмента безбедношћу информација; 
 повлачи се SRPS ISO/IEC 27006:2015 (sr), Информационе технологије – Технике безбедности – Захтеви за 
тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента безбедношћу информација. 
 

II 

 У следећoj ужoj области, односно за следећи предмет стандардизације доноси се наведени српски 
стандард: 

Скупови знакова и кодирање информација 

 SRPS ISO/IEC 27005 (sr), Информационе технологије – Технике безбедности – Менаџмент ризицима по 
безбедност информација. 
 

III 

1. Донесени српски стандарди из поглавља I и II овог решења објављени су у посебном издању Института за 
стандардизацију Србије. 

2. Скраћенице наведене уз ознаке српских стандарда и сродних докумената у овом решењу имају следећа 
значења: (sr), – издање на српском језику, (en), – издање на енглеском језику. 

 



 2

3. Ово решење, као и информацију о доношењу и повлачењу српског стандарда са датумом доношења и бројем 
овог решења објавити у гласилу Института „ИСС информације” и на интернет страници Института. 

Р. бр. 2687/2-51-02/2017 В. Д. ДИРЕКТОРА 
од 4. августa 2017. године 
 Татјана Бојанић 
 
 
 


