ПРЕДЛОГ
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈE РАЗВОЈА ИНФОМРАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД
2017-2020. ГОДИНЕ
Општи циљ

Показатељ ефекта

Почетна вредност

Циљана вредност
Извор верификације

Развој и унапређење информационе безбедности у Републици Србији и њено одржавање на адекватном
безбедности информационо-комуникационих система, борбу против високотехнолошког криминала и
безбедности од националног значаја.
Унапређени механизми за борбу
Број обучених
против високотехнолошког
запослених који су
криминала кроз усклађено
Успостављен систем за
прошли обуку у
Повећана безбедност
законодавство РС са европском
размену података о
области
деце на интернету
регулативом и кроз обуке судије и
инцидентима
информационе
други запослени на пословима
безбедности
борбе против високотехнолошког
криминала
10.000 деце годишње
присуствује семинарима,
радионицама и др.
/
35
/
догађајима са темом
подизања свети о
безбедности на интернету

нивоу кроз подизање нивоа
унапређење информационе

Успостављен систем

50

5

Извештај о раду МТТТ

Извештај о раду
МТТТ и других
релевантних
министарстава

12.000 деце

50

Извештај о раду МТТТ

Извештај о раду МП, ВБА и
Правосудне академије

1. БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА

Показатељ остварења посебног циља

Извор верификације

Успостављен систем за рамену података
Запослених и обучени кадрови у области информационе безбедности
Реализована кампања за подизање свести о ризицима и поступању у случају инцидената
Сачињена годишња анализа о претњи у сајбер простору Републике Србије
Извештаји о раду МТТТ, РАТЕЛ

Успостављени ЦЕРТ-ови
самосталних оператора ИКТ
система

1

Извештаји о раду МСП, МО,
служби безбедности

Средства
Опис активности

Рок
реализације

Индикатор

Одговорна
институција

Партнери

Извор
финансирања
(буџет/други
извори)

2018.

2019.

1.1. Размена информација, праћење актуелних ризика и подизање свести
1.1.1. Унапређење кадровских,
стручних, техничких и
организационих капацитета
надлежних институција за
размену података о
инцидентима и реаговање на
инциденте
1.1.2. Приступање
Националног ЦЕРТ-а
Републике Србије
међународним организацијама
ЦЕРТ-ова, успостављање
сарадње са иностраним ЦЕРТовима и укључивање на листе
међународних ЦЕРТ-ова
1.1.3. Успостављање
апликације за размену
информација, као и сарадња у
случају инцидената који
значајно угрожавају
информациону безбедност
између Надлежног органа,
Националног ЦЕРТ-а, ЦЕРТ-а
републичких органа, Посебних
ЦЕРТ-ова у Републици Србији
и других државних и
приватних субјеката
1.1.4. Организовање медијске
кампање о информационој
безбедности у циљу подизања

МТТТ
4. квартал 2018.
године

Запошљавање стручних кадрова и
подизање организационих
капацитета надлежних
институција у области
информационе безбедности
(5 запослених).

РАТЕЛ
НБС

ВБА

ИТЕ

Редовна
средства из
буџета

МУП

3. квартал 2018.
године

Национални ЦЕРТ постао члан
међународних организација
ЦЕРТ-ова, активно учествује у
сарадњи са иностраним ЦЕРТовима и укључен је на листе
међународних ЦЕРТ-ова

РАТЕЛ

222.000,00

МТТТ

Сопствена
средства

1.000.000,00

3.240.000,00
3. квартал 2018.
године

Успостављена апликација и
механизам размена информација о
инцидентима

МТТТ

РАТЕЛ
НБС
ИТЕ
МУП

Буџет
7.215.068,00

4. квартал 2018.
године

Реализована кампања ради
подизања свести о ризицима и
поступању у случају инцидената

МТТТ

ИТЕ

Редовна
средства из
буџета

22.650.000,00

Средства
Опис активности

Рок
реализације

свести о ризицима као и у
циљу едуковања становништва
о поступању у случају
инцидената

Индикатор

путем средстава јавног
информисања

Одговорна
институција

Партнери

РАТЕЛ

МУП

МУП
1.1.5. Дефинисање критеријума
за класификацију инцидената у
ИКТ системима од посебног
значаја

1.1.6. Спровођење обука за
запослене у надлежним
органима о поступању у
случају инцидената у ИКТ
системима

2. квартал 2018.
године

Континуирано

Дефинисани критеријуми на
основу којих се одређује степен
озбиљности инцидента у ИКТ
системима од посебног значаја

Број запослених у надлежним
органима који су прошли обуку
(15 запослених годишње)

МТТТ

РАТЕЛ,
МУП,
ВБА, ИТЕ,
НБС

МТТТ
РАТЕЛ
НБС
ИТЕ
АМРЕС
МУП

Континуирано

Сачињена годишња анализа
претњи у сајбер простору
Републике Србије, са препорукама
о мерама ради смањења ризика од
инцидената

РАТЕЛ

2018.

Сопствена
средства +
Донација

100.000,00

Буџет

528.000,00

1.080.000,00

Нису
потребна
финансијска
средства

1.2 Безбедност ИКТ система у привредним субјектима и безбедност електронског пословања
1.2.1. Подизање свести
привредних субјеката о
потреби примена мера заштите
ИКТ система, у складу са
националним и међународним

Континуирано

Број одржаних догађаја
(3 догађаја годишње)

РАТЕЛ

528.000,00

3.000.000,00

Буџет
Нису
потребна
финансијска
средства
МТТТ,
МУП,
ИТЕ,
КСЗНБТП,
МО, ВБА

2019.

Нису
потребна
финансијска
средства
Буџет

ВБА/МО

1.1.7. Израда годишње анализе
претњи у сајбер простору
Републике Србије

Извор
финансирања
(буџет/други
извори)

Сопствена
средства +
Донација

200.000,00

Средства
Опис активности

стандардима, као и о
користима успостављања
посебних ЦЕРТ-ова кроз
организовање семинара,
округлих столова
1.2.2. Спровођење кампање о
предностима употребе шема
електронских идентификација
и квалификованих услуга од
поверења

Рок
реализације

4. квартал 2018.
године

Индикатор

Број медијских догађаја и број
медијских објава
(3 догађаја годишње)

Одговорна
институција

Извор
финансирања
(буџет/други
извори)

2018.

2019.

МТТТ

Буџет

1.000.000,00

1.000.000,00

МТТТ

Буџет

500.000,00

Партнери

1.3. Безбедност ИКТ система од посебног значаја
1.3.1. Припрема Предлога
закона о изменама и допунама
Закона о информационој
безбедности у циљу
усклађивања са новом
европском регулативом
1.3.2. Подизање капацитета
надлежног органа за
информациону безбедност за
надзор над применом Закона о
информационој безбедности
1.3.3. Подизање дигиталних
компетенција запослених у
јавном сектору са посебним
акцентом на информациону
безбедност
1.3.4. Израда смерница и
подзаконских аката за
безбедно коришћење ИКТ
система од посебног значаја у
електронској управи (брошуре,
водичи…)

МТТТ

Нису
потребна
финансијска
средства

2. квартал 2018.
године

Образовање унутрашње
организационе јединице у
надлежном органу и запошљавање
инспектора за информациону
безбедност

МТТТ

Нису
потребна
финансијска
средства

4. квартал 2018.
године

Одржане обуке за запослене у
јавном сектору
(10 запослених)

МТТТ

РАТЕЛ,
ИТЕ

Буџет

3. квартал 2018.
године

Израђене смернице и подзаконски
акти за безбедно коришћење ИКТ
система од посебног значаја у
електронској управи

ИТЕ

МДУЛС

Нису
потребна
средства

3. квартал 2018.
године

Усвојен Предлог закона о
изменама и допунама Закона о
информационој безбедности

1.4. Безбедност тајних података у ИКТ системима

6.000.000,00

6.000.000,00

Средства
Опис активности

1.4.1. Израда Закона о
изменама закона о тајности
података и подзаконских аката
1.4.2. Успостављање
јединственог система и
поступка акредитације ИКТ
система за рад са тајним
подацима, дефинисање мера
заштите ИКТ система за рад са
тајним подацима, доношење
националног програма за
подизање свести при
коришћењу ИКТ система за
рад са тајним подацима, као и
доношење националне
методологије за процену
ризика за ИКТ системе за рад
са тајним подацима
1.4.3. Подизање капацитета
надлежних органа за заштиту
тајних података у ИКТ
системима

Рок
реализације

Индикатор

Одговорна
институција

Партнери

4. квартал 2018.
године

Национална регулатива о заштити
тајних података у ИКТ системима
усклађена са прописима Европске
уније

МП

КСЗНБТП

Нису
потребна
средства

4. квартал 2018.
године

Успостављен јединствени систем
акредитације, дефинисане мере
заштите ИКТ система за рад са
тајним подацима, донет
национални програм за подизање
свести, као и национална
методологија за процену ризика за
ИКТ системе за рад са тајним
подацима

КСЗНБТП

ВБА

Нису
потребна
средства

4. квартал 2018.
године

Подигнути људски и технички
ресурси надлежних органа за
заштиту тајних података у ИКТ
системима

КСЗНБТП

ВБА

Нису
потребна
средства

Извор
финансирања
(буџет/други
извори)

1.5. Сарадња јавног и приватног сектора у области информационе безбедности
1.5.1. Успостављање
механизма за размену
информација и сарадњу између
Посебних ЦЕРТ-ова и
Националног ЦЕРТ-а
1.5.2. Јавно-приватно
партнерство за одржавање
обука у области информационе
безбедности

4. квартал 2018.
године

Успостављена стална размена
информација и сарадња.

Континуирано

Број одржаних обука и број
полазника обука

РАТЕЛ

Нису
потребна
финансијска
средства

МТТТ

Нису
потребна
финансијска
средства

2018.

2019.

Средства
Опис активности

Рок
реализације

Индикатор

Одговорна
институција

Партнери

РАТЕЛ
1.5.3. Формирање стручних
радних група при Телу за
координацију послова
информационе безбедности,
која би била сачињена од
представника привредних
субјеката, академске заједнице
и невладиних организација

Континуирано

Број формираних радних тимова и
број одржаних састанака

МТТТ

РАТЕЛ

Извор
финансирања
(буџет/други
извори)
Нису
потребна
финансијска
средства

2018.

2019.

Нису
потребна
финансијска
средства

2. БЕЗБЕДНОСТ ГРАЂАНА ПРИ КОРИШЋЕЊУ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Показатељ остварења посебног циља

Извор верификације

Број деце, родитеља, наставника који су похађали семинари, радионице, презентације на тему информационе безбедности
Усвојен Закон о изменама закона о заштити података о личности
Израђене Смерница за оптимизацију ИКТ система у државној управи са циљем законите сразмере размене података о
личности између органа
Израђене Препоруке за увођење посебних студијских програма о информационој безбедности универзитетима
Извештаји о раду МТТТ, МПНТР, МП, ИТЕ

Средства
Опис активности

Рок
реализације

Индикатор

Одговорна
институција

2.1. Безбедност деце на интернету

Партнери

Извор
финансирања
(буџет/други
извори)

2018

2019

Средства
Опис активности

2.1.1. Подизање свести деце,
родитеља и наставника о
предностима и ризицима
коришћења интернета, као и о
начинима безбедног
коришћења интернета
2.1.2. Обуке са циљем
подизања капацитета
запослених у институцијама
система ради примене Уредбе
о безбедности и заштити деце
при коришћењу
информационокомуникационих технологија
2.1.3. Едукација ученика
основних и средњих школа
путем увођења градива о
безбедности деце на интернету
у школске програме
2.1.4. Подизање капацитета
Јединственог места за
пружање савета и пријем
пријава у вези са безбедношћу
деце на интернету
(Националног контакт центра
за безбедност деце на
интернету 19833)
2.1.5. Дефинисање мера којима
ће се на техничком нивоу моћи
да се ограничи изложеност
деце неодговарајућим
садржајима

Рок
реализације

Индикатор

континуирано

Одржани семинари, радионице,
презентације и спроведено
информисање јавности путем
штампаних, електронских и
других медија

4. квартал 2018.
године

Едукација запослених и
проширење знања о ризицима за
безбедност деце на Интернету и
начинима заштите

3. квартал 2018.
године

Школски програми садрже
градиво о безбедности деце на
интернету

2. квартал 2018.
године

Ојачана улога Јединственог места
за пружање савета и пријем
пријава у вези са безбедношћу
деце на интернету

3. квартал 2018.
године

Дефинисане мере којима ће се на
техничком нивоу моћи да се
ограничи изложеност деце
неодговарајућим садржајима

Одговорна
институција

Партнери

МТТТ

МУП,
МПНТР,
МЗ,
МРЗБСП,
РАТЕЛ

Нису
потребна
финансијска
средства

МТТТ

РЈТ, МУП,
МПНТР,
МРЗБСП,
МЗ,
Центри за
социјални
рад,
Домови
здравља,
РАТЕЛ

Буџет

МПНТР

МТТТ

Нису
потребна
финансијска
средства

МТТТ

РЈТ, МУП,
Центри за
социјални
рад,
Домови
здрава

Нису
потребна
финансијска
средства

МТТТ

МУП,
АМРЕС,
РАТЕЛ

Нису
потребна
финансијска
средства

Извор
финансирања
(буџет/други
извори)

2.2. Заштита приватности и заштита од злоупотреба при коришћењу ИКТ

2018

7.200.000,00

2019

7.200.000,00

Средства
Рок
реализације

Индикатор

4. квартал 2018.
године

Усвојен закон

4. квартал 2018.
године

Израђене Смерница за
оптимизацију ИКТ система у
државној управи са циљем
законите сразмере размене
података о личности између
органа

Опис активности

2.2.1. Доношење Закона о
изменама закона о заштити
података о личности
2.2.2. Израда Смерница за
оптимизацију ИКТ система у
државној управи са циљем
законите сразмере размене
података о личности између
органа (израда брошура и
других публикација

Одговорна
институција

Партнери

МП

ИТЕ

МДУЛС

Извор
финансирања
(буџет/други
извори)
Нису
потребна
финансијска
средства
Нису
потребна
финансијска
средства

2.3. Информациона безбедност у образовном систему
2.3.1. Подизање дигиталних
компетенција ученика које се
односе на информациону
безбедност
2.3.2. Препоруке за увођење
посебних студијских програма
о информационој безбедности
на универзитетима

Број ученика обухваћених
обукама

Континуирано

4. квартал 2018.
године

Мапиране релевантне
високошколске институције и
послата Препорука за увођење
посебних студијских програма о
информационој безбедности
универзитетима

МПНТР
МТТТ

МПНТР

Нису
потребна
финансијска
средства
Нису
потребна
финансијска
средства

3. БОРБА ПРОТИВ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛА
Показатељ остварења посебног циља
Извор верификације

Усклађено законодавство за европском регулативом
Број обучених судија за поступање у предметима високотехнолошког криминала
Број обучених запослених у ВБА у области сузбијања високотехнолошког криминала
Извештаји о раду МП, РЈТ, МУП, Правосудна академија, ВБА

2018

2019

Средства
Рок
реализације

Опис активности

Индикатор

Одговорна
институција

Партнери

Извор
финансирања
(буџет/други
извори)

3.1. Унапређење механизама за откривање високотехнолошког криминала и кривично гоњење учинилаца
3.1.1. Усклађивање
законодавства Републике
Србије са Директивом
2013/40/ЕУ о нападима на
информатичке системе

4. квартал 2018.
године

Усклађено законодавство са
Директивом 2013/40/ЕУ о
нападима на информатичке
системе

3.1.2. Унапређење оперативних
алата и оперативних
способности за сузбијање
високотехнолошког криминала

4. квартал 2018.
године

Унапређени оперативни алати и
оперативне способности за
сузбијање високотехнолошког
криминала

3.1.3. Спровођење обука судија
и јавних тужилаца за
поступање у предметима
високотехнолошког криминала

3.1.4. Унапређење кадровских,
техничких и организационих
капацитета за сузбијање
високотехнолошког криминала
у Министарству одбране и
Војсци Србије

МП

МУП, РЈТ

Нису
потребна
финансијска
средства
Нису
потребна
финансијска
средства

РЈТ
МУП

Континуирано

Едуковане судије за поступање у
предметима високотехнолошког
криминала

Правосудна
академија

РЈТ,
Врховни
касациони
суд,
Државно
веће
тужилаца,
Високи
савет
судства,
МУП

Континуирано

Унапређени кадровски, технички
и организациони капацитети за
сузбијање високотехнолошког
криминала у Министарству
одбране

ВБА

МУП

3.2. Подизање свести о опасностима од високотехнолошког криминала

Редовна
средства из
буџета

Редовна
средства из
буџета

2018

2019

Средства
Опис активности

3.2.1. Организовање јавних
кампања о најзаступљенијим
облицима високотехнолошког
криминала

Рок
реализације

Индикатор

Континуирано

Јавност константно едукована о
најзаступљенијим облицима
високотехнолошког криминала

Одговорна
институција

Партнери

Извор
финансирања
(буџет/други
извори)

2018

2019

Нису
потребна
финансијска
средства

РЈТ
МУП

3.3.3. Унапређење међународне сарадње у борби против високотехнолошког криминала
3.3.1. Унапређење
међународне сарадње са
релевантним органима страних
земаља у борби против
високотехнолошког криминала

Континуирано

Унапређена сарадња са
релевантним органима страних
земаља

Нису
потребна
финансијска
средства

РЈТ
МУП

4. ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Показатељ остварења посебног циља
Извор верификације

Дефинисан систем информационе безбедности од значаја за националну безбедност
Израђене препоруке за покретање експерименталних окружења
Успостављени ЦЕРТ-ови самосталних оператора ИКТ система
Извештаји о раду МО, БИА, КСЗНБТП, МТТТ, МСП, ВОА, ВБА

Средства
Опис активности

Рок
реализације

Индикатор

Одговорна
институција

Партнери

Извор
финансирања
(буџет/други
извори)

4.1. Систем информационе безбедности од значаја за националну безбедност
4.1.1. Дефинисање система
информационе безбедности од

4. квартал 2018.
године

Дефинисан систем информационе
безбедности од значаја за
националну безбедност

МО
БИА

ВБА

Нису
потребна

2018

2019

Средства
Опис активности

Рок
реализације

Индикатор

значаја за националну
безбедност

Одговорна
институција

Партнери

КСЗНБТП

Извор
финансирања
(буџет/други
извори)
финансијска
средства

2018

2019

4.2. Развој научних, технолошких и индустријских капацитета неопходних за заштиту информационе безбедности Републике Србије
4.2.1. Формирање заједничких
тела са представницима
Нису
академске заједнице у циљу
2. квартал 2018.
потребна
развоја производа, процеса и
Формирана заједничка тела
МТТТ
МПНТР
године
финансијска
сервиса ради превенције и
средства
пружања адекватног нивоа
информационе безбедности
4.2.2. Препорука за покретање
Мапиране релевантне
Нису потреба
експерименталних окружења
4. квартал 2018. високошколске установе и послате
МПНТР
МТТТ
финансијска
за развој нових технологија и
године
Препоруке за покретање
Универзитети
средства
сервиса на универзитетима
експерименталних окружења
4.3. Изградња војних капацитета система одбране за одбрану од високотехнолошких напада
4.3.1. Покретање развоја
способности Министарства
одбране и Војске Србије за
одбрану у сајбер простору кроз
израду стратегијског доктринираних и стручних
докумената
4.3.2. Успостављање ЦЕРТ-ова
самосталних оператора ИКТ
система у Републици Србији

1. квартал 2019.
године

Унапређени људски, технички и
организациони капацитети
Министарства одбране и Војске
Србије

МО

4. квартал 2018.
године

Успостављени ЦЕРТ-ови
самосталних оператора ИКТ
система у Републици Србији

МСП

ВБА

Нису
потребна
финансијска
средства

Буџет

2.244.000,00

6.576.000,00

4.4. Изградња безбедносно-обавештајних капацитета у области информационе безбедности

4.4.1. Формирање сопственог
центра за безбедност ИКТ
система

4. квартал 2018.
године

БИА

Буџет

ВБА

Нису
потребна
финансијска
средства

Успостављен сопствени центар за
безбедност ИКТ система
ВОА

30.000.000,00

Средства
Опис активности

4.4.2. Развијање кадровских,
техничких и организационих
капацитета за заштиту
информационе безбедности,
ради благовременог откривања
претњи са циљем спречавања
угрожавања безбедности
Министарства одбране и
Војске Србије

Рок
реализације

Индикатор

Одговорна
институција

Континуирано

Унапређени кадровски, технички
и организациони капацитети за
заштиту информационе
безбедности Републике Србије

ВБА

Партнери

Извор
финансирања
(буџет/други
извори)

Редовна
средства из
буџета

5. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
МТТТ
5.1. Унапређење сарадње са
кључним међународним
партнерима Републике Србије

5.2. Активно учествовање
Републике Србије у
међународним цивилним и
војним вежбама чији је циљ
успостављање и развој
информационе безбедности на
свим нивоима

БИА
ВБА
ВОА
ИТЕ
КСЗНБТП

континуирано

Унапређена сарадња са кључним
међународним партнерима
Републике Србије

континуирано

Република Србија активно
учествује у међународним
цивилним и војним вежбама чији
је циљ успостављање и развој
информационе безбедности на
свим нивоима

РАТЕЛ
ИТЕ
МО
МУП
БИА
ВОА
МСП

МО

КСЗНБТП

Нису
потребна
финансијска
средства

МУП,
БИА, ВОА,
ВБА,
МСП,
МТТТ,
КСЗНБТП,
РАТЕЛ

Нису
потребна
финансијска
средства

СКРАЋЕНИЦЕ
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА АГЕНЦИЈА
ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА

2018

2019

МЗ
МО
МП
МПНТР
МРЗБСП
МСП
МТТГ
МУП
НБС
РАТЕЛ
РЈТ
ЦЕРТ
ИКТ

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БЕЗБЕДНОСНИХ РИЗИКА У ИКТ СИСТЕМИМА
ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

