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Безбедност информација – 

стандард 

ISO/IEC 27001:2013, 

секторски стандарди, 

законодавство и  

европска регулатива 
 

П Р О Г Р А М 
 

9:30 – 10:00 Пријављивање учесника 
 

10:00 – 10:30 Презентација ИСС-а 
 

10:30 – 10:45 Сврха семинара, уводне 

напомене, основни појмови 

везани за безбедност 

информација (подаци –

 информација – знање, 

безбедност – заштита, 

поверљивост – интегритет –

 расположивост, 

информациона имовина, 

претња, рањивост, ризици по 

безбедност информација), 

стандарди фамилије  

 ISO/IEC 27000 
 

10:45 – 11:30 Структура и захтеви 

стандарда 

ISO/IEC 27001:2013 – основни 

захтеви и пример процене 

ризика по безбедност 

информација 
 

11:30 – 12:00 Пауза 
 

12:00 – 12:45 Структура и захтеви 

стандарда ISO/IEC  27001:2013 

– Прилог А: Коментар уз 

најзначајније контроле и 

искуства у примени стандарда 

12:45 – 13:30 Секторске смернице за 

безбедност информација – 

телекомуникације 

(ISO/IEC 27011:2016), 

електропривредни 

системи 

(ISO/IEC 27019:2017) и 

рачунарство у облаку 

(ISO/IEC 27017:2015) 

 

13:30 – 14:00 Пауза 

 

14:00 – 14:30 Законодавство у области 

безбедности информација 

– Закон о тајности података, 

Закон о информационој 

безбедности, Закон о 

електронским комуни- 

 кацијама... 

 

14:30 – 15:30 Заштита података о 

личности – GDPR уредба 

2016/679 (структура, појмови, 

принципи, права субјекта 

података, казнене одредбе) и 

Закон о заштити података о 

личности („Сл. гласник” РС, 

бр. 87/2018) 

 

15:30 – 16:00 Евалуација и завршетак 

семинара 
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КОМЕ ЈЕ СЕМИНАР 

НАМЕЊЕН 
 

Организацијама које су у обавези да 

примењују Закон о информационој 

безбедности, организацијама које су 

сертификоване или намеравају да се 

сертификују за систем менаџмента 

безбедношћу информација, 

руководиоцима система безбедности 

информација, IT менаџерима, менаџерима 

ризиком, HR менаџерима, финансијским 

менаџерима, консултантима система 

менаџмента информацијама и интерним 

проверавачима, као и свима који желе да 

повећају ниво безбедности и заштите 

информација у свом пословању. 

 

 

КОРИСТИ ОД СЕМИНАРА 
 

Различите компоненте процеса 

менаџмента безбедношћу информација 

(ISMS) биће представљене кроз разне 

примере најбоље праксе. Обухваћене су 

политике, интерне провере, надзор који 

врши менаџмент и континуирано 

побољшавање. Такође ће бити 

представљени ажурирани концепти, 

принципи, термини и дефиниције 

коришћене у ISO/IEC 27001:2013.  

 

 

ПРИЈАВА 

 

Пријављивање на семинар врши се преко 

веб-странице Института на адреси: 

www.iss.rs (рубрика „Семинари и обуке”) 

 

 

ПРЕДАВАЧ 
 
 

Др Радослав Раковић, руководилац 

службе ИМС, Енергопројект Ентел а.д. 

Београд, члан Инжењерске академије 

Србије,  Инжењерске коморе Србије и 

секретар Одељења за електротехнику 

ИАС. 
 
 
 

НАКНАДА ЗА СЕМИНАР  
 

Накнада за семинар износи 

13.500,00 дин. (укључује материјал за 

семинар, стандард SRPS ISO/IEC 27001:2014, 

потврду о похађању семинара и 

освежење за време паузе). 
 

За чланове Института накнада се 

умањује за 25 %. За чланове комисија 

Института накнада се умањује за 15 %. 

За организације које пријаве више од 

два полазника, одобрава се попуст од 

10 % висине накнаде по учеснику. 
 
 
 
 
 

Све додатне информације можете 

добити на бројеве телефона: 

 

011/3409-388 или 011/3409-340. 
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