На пснпву шлана 8. став 1. Закпна п инфпрмаципнпј безбеднпсти („Службени гласник РС”,
брпј 6/16), шлана 2. Уредбе п ближем садржају акта п безбеднпсти инфпрмаципнпкпмуникаципних система пд ппсебнпг знашаја, нашину прпвере инфпрмаципнп-кпмуникаципних
система пд ппсебнпг знашаја и садржају извещтаја п прпвери инфпрмаципнп-кпмуникаципнпг
система пд ппсебнпг знашаја („Сл. Гласник РС“, бр. 94/16) и шлана 30. ст.1 т. 13 пдлуке п Градскпј
управи Града Субптице („Сл. лист Града Субптице”, бр. 6/10, 8/13, 24/14, 20/15, 44/16, 47/16)
нашелник градске управе, дана 01.03.2017. гпдине дпнеп је
ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ
ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА СУБОТИЦЕ
I Oпште пдредбе
Члан 1.
Овим Правилникпм се, у складу са Закпнпм п инфпрмаципнпј безбеднпсти и Уредбпм п
ближем садржају акта п безбеднпсти инфпрмаципнп-кпмуникаципних система пд ппсебнпг
знашаја, нашину прпвере инфпрмаципнп-кпмуникаципних система пд ппсебнпг знашаја и
садржају извещтаја п прпвери инфпрмаципнп-кпмуникаципнпг система пд ппсебнпг знашаја,
утврђују мере защтите, принципи, нашин и прпцедуре ппстизаоа и пдржаваоа адекватнпг
нивпа безбеднпсти инфпрмаципнп-кпмуникаципнпг система, (у даљем тексту: ИКТ систем), кап
и пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти у вези са безбеднпщћу и ресурсима ИКТ система Градске управе
Града Субптице (у даљем тексту: Оператпр).
Члан 2.
Инфпрмаципна дпбра Оператoра су сви ресурси кпји садрже ппслпвне инфпрмације
Оператoра, пднпснп сви ресурси путем кпјих се врщи израда, пбрада, шуваое, пренпс, брисаое
и унищтаваое ппдатака у ИКТ систему, укљушујући све електрпнске записе, рашунарску ппрему,
мпбилне уређаје, базе ппдатака, ппслпвне апликације и сл.
О инфпрмаципним дпбрима впди се евиденција ппслпва на ппсебнпм пбрасцу, кпји је
саставни деп пвпг Акта.
Евиденцију из става 2. пвпг шлана впди заппслени у складу са важећпм
систематизацијпм радних места (у даљем тексту: надлежни субјект ИКТ система).
Члан 3.
Ппд ппслпвима из пбласти безбеднпсти ИКТ система сматрају се:
- ппслпви защтите инфпрмаципних дпбара, пднпснп средстава и
импвине за надзпр над ппслпвним прпцесима пд знашаја за инфпрмаципну безбеднпст,
- ппслпви управљаоа ризицима у пбласти инфпрмаципне безбеднпсти, кап и ппслпви
предвиђени прпцедурама у пбласти инфпрмаципне безбеднпсти
- ппслпви пнемпгућаваоа, пднпснп спрешаваоа непвлащћене или ненамерне измене,
пщтећеоа или злпупптребе средстава, пднпснп инфпрмаципних дпбара ИКТ система
Оператпра, кап и приступ, измена или кприщћеое средстава без пвлащћеоа и без евиденције
п тпме.
праћеое активнпсти, ревизије и надзпра у пквиру управљаоа инфпрмаципнпм
безбеднпщћу.
- пбавещтаваое надлежних пргана п инцидентима у ИКТ систему, у складу са прпписима.
II Кпришћеое ИКТ система
Члан 4.
ИКТ системпм управља надлежни субјект ИКТ система.
Надлежни субјект ИКТ система је дужан да свакпг нпвпзаппсленпг-кприсника ИКТ
ресурса уппзна са пдгпвпрнпстима и правилима кприщћеоа ИКТ ресурса Оператoра, да га
пбуши за кприщћеое ресурса ИКТ система, да пп заврщетку пбуке пд заппсленпг узме изјаву п
пбушенпсти за кприщћеое ИКТ ресурса и да п истима впди евиденцију.

Члан 5.
У слушају прпмене раднпг места, пднпснп надлежнпсти кприсника-заппсленпг надлежни
субјект ИКТ система ће изврщити прпмену права у кприщћеоу ИКТ система кпје је кприсникзаппслени имап у складу са пписпм радних задатака.
Члан 6.
У слушају престанка раднпг ангажпваоа кприсника-заппсленпг, кприснишки налпг се
укида.
Кприсник ИКТ ресурса, кпме је престалп раднп ангажпваое пп билп кпм пснпву кпд
Оператера, не сме да пткрива ппдатке кпји су пд знашаја за инфпрмаципну безбеднпст ИКТ
система.
Администратпрски и кприснички налпг
Члан 7.
Правп приступа ИКТ систему имају самп заппслени, пднпсни кприсници кпји имају
администратпрске и кприснишке налпге
Администратпрски налпг је јединствен налпг кпјим је пмпгућен приступ и
администрација свих ресурса ИКТ система, самп са једним кприснишким налпгпм, кап и
птвараое нпвих и измена ппстпјећих налпга, мпже да га кпристи самп заппслени кпји је
расппређен на ппслпве и радне задатке администратпра..
Кприснишки налпг је налпг кпји садржи кприснишкп име и лпзинку, кпји се мпгу
укуцавати или шитати са медија на кпме ппстпји електрпнски сертификат, на пснпву кпјих се
врщи аутентификација – прпвера идентитета и аутпризација – прпвера права приступа, пднпснп
права кприщћеоа ресурса ИКТ система пд стране заппсленпг-кприсника.
Кприснишки налпг дпдељује администратпр, на пснпву захтева заппсленпг задуженпг за
управљаое људским ресурсима и тп тек накпн унпса ппдатака п заппсленпм у спфтвер за
управљаое људским ресурсима. На пснпву ппслпва и радних задатака заппсленпг,
администратпр пдређује права приступа у складу са пптребама пбављаоа ппслпвних задатака
пд стране заппсленпг-кприсника.
Администратпр впди евиденцију п кприснишким налпзима, прпверава оихпвп
кприщћеое, меоа права приступа и укида кприснишке налпге на пснпву захтева заппсленпг на
ппслпвима управљаоа људским ресурсима, пднпснп надлежнпг рукпвпдипца у
прганизаципним јединицима Оператера.
Одгпвпрнпсти кприсника за заштиту сппствених средстава за аутентикацију
Члан 8.
Кприснишки налпг се састпји пд кприснишкпг имена и лпзинке.
Кприснишкп име се креира пп матрици првп слпвп имена (.) презиме (ипрезиме),
латинишним писмпм без упптребе слпва ђ, ж ,љ, о, ћ, ш, ч, щ. Уместп пвих слпва кпристе се
слпва из следеће табеле:
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Укпликп већ ппстпји кприснишкп име пп матрици, између првпг слпва имена и
презимена се уписује првп слпвп имена рпдитеља.
Лпзинка мпра да садржи минимум седам карактера кпмбинпваних пд малих и великих
слпва, цифара и специјалних знакпва пд кпјих се мпра кпристити најмаое три врсте.
Лпзинка не сме да садржи име, презиме, датум рпђеоа, брпј телефпна и друге
преппзнатљиве ппдатке.
Акп заппслени-кприсник ппсумоа да је другп лице пткрилп оегпву лпзинку дужан је да
исту пдмах измени.
Заппслени-кприсник дужан је да меоа лпзинку најмаое сваких педесет дана.
Иста лпзинка се не сме ппнављати у временскпм перипду пд гпдину дана.
III Предмет, мере и субјекти заштите ИКТ система
Члан 9.
Предмет защтите ИКТ система су:
хардверске и спфтверске кпмппненте ИКТ система
ппдаци кпји се пбрађују или шувају на кпмппнентама ИКТ система
кприснишки налпзи и други ппдаци п кприсницима инпфпрматишких ресурса ИКТ
система
Члан 10.
Мере прпписане пвим актпм се пднпсе на све прганизаципне јединице ИКТ система
Оператпра, на све заппслене - кприснике инфпрматишких ресурса, кап и на трећа лица кпја
кпристе инфпрматишке ресурсе Оператпра.
Члан 11.
Мерама защтите ИКТ система Оператпра пбезбеђује се превенција пд настанка
инцидената, пднпснп превенција и минимизација щтете пд инцидената кпји угрпжавају
врщеое надлежнпсти и пбављаое делатнпсти, а ппсебнп у oквиру пружаоа услуга другим
лицима.
Ради защтите тајнпсти, аутентишнпсти и интегритета ппдатака, Оператпр мпже да
размптри кприщћеое пдгпварајућих мера криптпзащтите
Члан 12.
За пбављаое ппслпва из пбласти безбеднпсти ИКТ система Оператпра надлежна је
Служба за инфпрматику.
-

Обавезе заппслених
Члан 13.
Заппслени у Оператеру је дужан да ппщтује и следећа правила безбеднпг и примеренпг
кприщћеоа ресурса ИКТ система:
1) да кпристи инфпрматишке ресурсе искљушивп у ппслпвне сврхе;
2) да прихвати да су сви ппдаци кпји се складищте, пренпсе или прпцесирају у пквиру
инфпрматишких ресурса власнищтвп Оператпра и да мпгу бити предмет надгледаоа и
прегледаоа;
3) да ппступа са ппверљивим ппдацима у складу са прпписима, а ппсебнп
приликпм кппираоа и пренпса ппдатака;
4) да безбеднп шува свпје лпзинке у пднпсу на друга лица;
5) да меоа лпзинке сагласнп утврђеним правилима;
6) да се, пре свакпг удаљаваоа пд радне станице, пдјави са система, пднпснп закљуша радну
станицу;
7) да кпристи DVDRW, CDRW и USB екстерне мемприје на раднпј станици самп уз пдпбреое
надлежнпг субјекта ИКТ система;
8) да захтев за инсталацију спфтвера или хардвера ппднпси у писанпј фпрми, пдпбрен пд
стране неппсреднпг рукпвпдипца;
9) да пбезбеди сигурнпст ппдатака у складу са важећим прпписима;

10) да приступа инфпрматишким ресурсима самп на пснпву изришитп дпдељених кприснишких
права пд стране надлежнпг субјекта;
11) да не сме да зауставља рад или брище антивирусни прпграм, меоа оегпве ппдещене
ппције, нити да непвлащћенп инсталира други антивирусни прпграм;
12) да не сме да на раднпј станици складищти садржај кпји не служи у ппслпвне сврхе;
13) да израђује защтитне кппије (backup) ппдатака у складу са прпписаним прпцедурама;
14) да кпристи Intrnet и Intrnet e-mail сервис Оператoра у складу са прпписаним прпцедурама;
15) да прихвати да се пдређене врсте инфпрматишких интервенција пбављају у утврђенп време;
16) да прихвати да сви приступи инфпрматишким ресурсима и инфпрмацијама треба да буду
заснпвани на принципу минималне неппхпднпсти;
17) да прихвати инсталацију техника и прпграма у циљу сигурнпсти ИКТ система.
18) да не сме да инсталира, мпдификује, искљушује из рада или брище защтитни, системски или
апликативни спфтвер.
Ограничеое приступа ппдацима и средствима за пбраду ппдатака
Члан 14.
Приступ ресурсима ИКТ система пдређен је врстпм налпга кпји заппслени има.
Заппслени кпји има администратпрски налпг, има права приступа свим ресурсима ИКТ
система (спфтверским и хардверским, мрежи и мрежним ресурсима) у циљу инсталације,
пдржаваоа, ппдещаваоа и управљаоа ресурсима ИКТ система.
Заппслени мпже да кпристи самп свпј кприснишки налпг кпји је дпбип пд
администратпра и не сме да пмпгући другпм лицу кприщћеое оегпвпг кприснишкпг налпгa,
сем администратпру за ппдещаваое кприснишкпг прпфила и радне станице.
Заппслени кпји на билп кпји нашин злпупптреби права, пднпснп ресурсе ИКТ система,
ппдлеже кривишнпј и дисциплинскпј пдгпвпрнпсти.
III a Ппјединачне мере заштите
Физичка зaштита oбjeкaтa, прoстoрa, прoстoриjа oднoснo зoна у кojимa сe налазе средства
и дпкументи ИКТ система и oбрaђуjу пoдaци у ИКТ систeму
Члан 15.
Прпстпр у кпме се налазе рашунари за впђеое база ппдатака и централни рашунар
(сервер), мрежна или кпмуникаципна ппрема ИКТ система, прганизује са кап административна
зпна.
Административна зпна се усппствља за физишки приступ ресурсима ИКТ система у
кпнтрплисанпм, видљивп пзнашенпм прпстпру, кпји је пбезбеђен механишкпм бравпм.
Евиденцију п уласку у пву зпну впди надлежни субјект ИКТ система.
Члан 16.
Улаз у прпстприју у кпјпј се налази ИКТ ппрема, дпзвпљен је самп администратпру ИКТ
система.
Осим администратпра система, приступ административнпј зпни мпгу имати и трећа лица
у циљу инсталације и сервисираоа пдређених ресурса ИКТ система, а пп претхпднпм пдпбреоу
нашелника Градске управе.
Прпстприја из става 1. пвпг шлана мпра бити видљивп пбележена и у опј се мпра
налазити прптивппжарна ппрема, кпја се мпже кпристити самп у слушају ппжара у прпстприји у
кпјпј се налази ИКТ ппрема и медији са ппдацима.
Прпзпри и врата на пвпј прпстприји из става 1. пвпг шлана мпрају увек бити затвпрени.
Сервери и активна мрежна ппрема (switch, modem, router, firewal), мпрају сталнп бити
прикљушени на уређаје за непрекиднп напајаое – UPS.
У слушају нестанка електришне енергије, у перипду дужем пд капацитета UPS-a,
пвлащћенп лице је дужнп да искљуши ппрему у складу са прпцедурама прпизвпђаша ппреме.

У слушају изнпщеоа ппреме из прпстприје из става 1. пвпг шлана ради селидбе, или
сервисираоа, неппхпднп је пдпбреое нашелника Градске управе кпји ће пдредити услпве,
нашин и местп изнпщеоа ппреме.
Акп се ппрема изнпси ради сервисираоа, ппред пдпбреоа нашелника, пптребнп је
сашинити записник у кпме се навпди назив и тип ппреме, серијски брпј, назив сервисера, име и
презиме пвлащћенпг лица сервисера.
Угпвпрпм са сервисерпм пбавезнп се дефинище пбавеза защтите ппдатака кпји се
налазе на медијима кпји су деп ИКТ ресурса Оператера.
Бeзбeднoст рaдa нa дaљину и упoтрeба мoбилних урeђaja
Члан 17.
Приступ ресурсима ИКТ система Оператпра нерегистрпваним кприсницима, путем
мпбилних уређаја, пмпгућен је самп web site-у.
Заппслени кприсници ресурса ИКТ система, мпгу путем мпбилних уређаја, кпји су у
власнищтву Оператера и кпји су ппдещени пд стране надлежнпг субјекта у ИКТ систему, да
приступају самп пним делпвима ИКТ система кпји им пмпгућавају пбављаое радних задатака у
пквиру оихпве надлежнпсти кап щтп су електрпнска ппщта, ппједине апликације везане за
пбављаое ппсла и другп, а на пснпву писане сагласнпсти нашелника Градске управе.
Мпбилни уређаји мпрају бити ппдещени такп да пмпгуће сигуран и безбедан приступ,
кприщћеоем VPN мреже ИКТ система и листе MAC адреса уређаја путем кпјих је дпзвпљен
приступ, уз активан пдгпварајући спфтвер за защтиту пд вируса и другпг злпнамернпг спфтвера.
Заппсленпм је забраоена је сампстална инсталација спфтвера и ппдещаваое мпбилнпг
уређаја, кап и даваое уређаја непвлащћеним лицима.
Надлежни субјект у ИКТ систему свакпдневнп кпнтрплище приступ ресурсима ИКТ
система и прпверава да ли има приступа са неппзнатих уређаја, пднспнп неппзнатих MAC
адреса.
Укпликп се устанпви непвлащћен приступ п тпме се путем електрпнске ппщте пдмах, а
најкасније сутрадан пбавещтава нашелник Градске управе, а те MAC адреса се унпси у блпк
листу спфтвера кпји се кпристи за кпнтрплу приступа.
Члан 18.
Приступ ресурсима ИКТ система са приватнпг уређаја није дпзвпљен, псим акп је уређај
у власнищтву Оператера пщтећен и није пбезбеђена замена или пкплнпсти не пмпгућавају
кприщћеое уређаја у власнищтву Оператера.
Сагласнпст на кприщћеое приватнпг уређаја у слушају из става 1. пвпг шлана даје
нашелиник Градске управе.
Евиденцију приватних уређаја са кпјих ће бити пмпгућен приступ впди надлежни субјект
ИКТ система.
Члан 19.
Приватни уређаји са кпјих ће се приступати ресурсима ИКТ система мпрају бити
ппдещени пд стране надлежнпг субјекта ИКТ система.
Приватни уређаји са кпјих се мпже приступати ресурсима ИКТ система мпгу се кпристити
самп за пбављаое ппслпва у надлежнпсти кприсника-заппсленпг и тп самп у перипду када није
мпгуће кпристити уређај у власнищтву Оператера..
Надлежни субјект ИКТ система је дужан да пре предаје уређаја пвлащћенпм сервису,
уради backup ппдатака кпји се налазе у мпбилнпм уређају, а пптпм их пбрище из уређаја, а да
пп изврщенпм сервисраоу врати ппдатке у мпбилни уређај.

Заштита нпсача ппдатака
Члан 20.
Ппдаци кпји се налазе у ИКТ систему представљају тајну у складу са пдредбама Закпна п
слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, Закпна п защтити ппдатака п лишнпсти,
Закпна п тајнпсти ппдатака, кап и Уредбе п нашину и ппступку пзнашаваоа тајнпсти ппдатака,
пднпснп дпкумената.
Ппдаци кпји се пзнаше кап тајни, мпрају бити защтићени у складу са пдредбама Уредбе п
ппсебним мерама защтите тајних ппдатака у инфпрмаципнп-телекпмуникаципним системима.
Члан 21.
Надлежни субјект у ИКТ систему ће усппставити прганизацију приступа ппдацима,
ппсебнп пнима кпји буду пзнашени тајним у складу са Закпнпм п тајнпсти ппдатака, такп да
дпкументи са пзнакпм тајнпсти мпгу да се сниме, пднпснп архивирају или запищу на фајл
серверу у фплдеру над кпјим ће правп приступа имати самп заппслени-кприсници кпји на тп
буду имали правп.
Дпкументи са пзнакпм тајнпсти мпгу да се сниме на друге нпсаше (екстерни HDD, USB,
CD, DVD) самп пд стране нашелника Градске управе или оегпвим писаним актпм пвлащћених
заппслених – кприсника.
Евиденцију нпсаша на кпјима су снимљени ппдаци са пзнакпм тајнпсти, впди надлежни
субјект ИКТ система.
Нпсаши на кпјима се налазе дпкументи са пзнакпм тајнпсти мпрају бити прпписнп
пбележени и пдлпжени на местп на кпме ће бити защтићени пд непвлащћенпг приступа.
У слушају трансппрта нпсаша са ппдацима са пзнакпм тајнпсти, нашелник Градске управе
ће пдредити пдгпвпрну пспбу и нашин трансппрта.
Приликпм брисаоа ппдатака за пзнакпм тајнпсти са нпсаша на кпјима су се налазили,
ппдаци мпрају бити неппвратнп пбрисани, а акп тп није мпгуће, такви нпсаши мпрају бити
физишки пщтећени, пднпснп унищтени.
Обезбеђиваое исправнпг и безбеднпг функципнисаоа средстава за пбраду ппдатака
Члан 22.
За развпј и тестираое спфтвера пре увпђеоа у рад у ИКТ систем мпрају се кпристити
сервери кпји су намеоени тестираоу и развпју. Забраоенп је кприщћеое сервера кпји се
кпристе у пперативнпм раду за тестираое спфтвера.
Пре увпђеоа у рад нпвпг спфтвера неппхпднп је направити кппију-архиву ппстпјећих
ппдатака.
Инсталираое нпвпг спфтвера кап и ажурираое ппстпјећег, пднпснп инсталација нпве
верзије врщи се пп заврщетку раднпг времена, какп не би бип заустављен пперативни рад
заппслених-кприсника.
Заштита ппдатака и средства за пбраду ппдатака пд злпнамернпг спфтвера
Члан 23.
Защтита пд злпнамернпг спфтвера на мрежи спрпвпди се у циљу защтите пд вируса и
друге врсте злпнамернпг кпда кпји у рашунарску мрежу мпгу дпспети интернет кпнекцијпм, емаил-пм, зараженим пренпсним медијима (USB мемприја, CD и тд.), инсталацијпм
нелиценциранпг спфтвера и сл.
За успещну защтиту пд вируса на свакпм рашунару се инсталира антивирусни прпграм.
Свакпдневнп се аутпматски у ташнп пдређенп време врщи дппуна антивирусних
дефиниција.
Свакпг ппследоег раднпг дана у недељи је пптребнп пставити укљушене и закљушане
рашунаре ради скенираоа на вирусе.

Заштита при кпришћеоу интернета
Члан 24.
У циљу защтите, пднпснп упада у ИКТ систем Опертара са интернета, надлежни субјект
ИКТ система је дужан да пдржава систем за спрешаваое упада.
Рукпвпдипци прганизаципних јединица Оператпра пдређују кпји заппслени имају правп
приступа интернету ради прикупљаоа ппдатака и псталих инфпрмација везаних за пбављаое
ппслпва у оихпвпј надлежнпсти.
Функципнери и заппслени кпјима је пдпбренп кприщћеое интернета и електрпнске
ппщте дужни су да приликпм кприщћеоа истпг ппступају пп међунарпдним кпнвенцијама и
правилима ппнащаоа.
Кприсницима кпји су прикљушени на ИКТ систем је забраоенп сампсталнп прикљушеое
на интернет, пднпснп прикљушеое прекп сппственпг мпдема.
Надлежни субјект ИКТ система мпже укинути приступ интернету у слушају дпказане
злпупптребе истпг.
Кприсници ИКТ система кпјима је пдпбренп кприщћеое интернета дужни су да се
придржавају мера защтите пд вируса и упада са интернета у ИКТ систем, а сваки рашунар шији
се заппслени-кприсник прикљушује на Интернет мпра бити пдгпварајуће ппдещен и защтићен,
при шему ппдещаваое врщи надлежни субјект ИКТ система.
Приликпм кприщћеоа интернета кприсник ИКТ система кпме је пдпбренп кприщћеое
интерента дужан је избегавати сумоиве WЕB странице, у циљу спрешаваоа инсталираоа
прпграма кпји мпгу нанети щтету ИКТ систему.
У слушају да кприсник примети непбишнп ппнащаое рашунара, ту ппјаву је дужан да без
пдлагаоа да пријави надлежнпм субјекту ИКТ система.
Члан 25.
Кприснику ИКТ система кпме је дпзвпљенп кприщшеое инернета је забраоенп гледаое
филмпва и играое игрица на рашунарима и претраживаое WЕB страница кпје садрже
ппрнпграфски и пстали недплишан садржај, кап и сампвпљнп преузимаое истих са интернета.
Члан 26.
Недпзвпљена упптреба интернета пбухвата и:
- инсталираое, дистрибуцију, пглащаваое, пренпс или на други нашин шиоеое
дпступним „пиратских“ или других спфтверских прпизвпда кпји нису лиценцирани на
пдгпварајући нашин;
- нарущаваое сигурнпсти мреже или на други нашин пнемпгућаваое ппслпвне интернет
кпмуникације;
- намернп щиреое деструктивних и ппструктивних прпграма на интернету (интернет
вируси, интернет трпјански кпои, интернет црви и друга врста недпзвпљених спфтвера);
- недпзвпљенп кприщћеое друщтвених мрежа и других интернет садржаја кпје је
пгранишенп пдлукпм надлежнпг пргана Оператпра;
- преузимаое ппдатака у кплишини кпја прпузрпкује великп пптерећеое на мрежи;
- преузимаое материјала защтићених аутпрским правима;
- кприщћеое линкпва кпји нису у вези са ппслпм;
- недпзвпљени приступ садржају, прпмена садржаја, брисаое или прерада садржаја
прекп интернета.
Заштита пд губитка ппдатака
Члан 27.
Базе ппдатака пбавезнп се архивирају на уређај ппсебне намене, најмаое једнпм
дневнп, недељнп, месешнп и гпдищое, за пптребе пбнпве базе ппдатака.
Остали фајлпви-дпкументи се архивирају најмаое једнпм недељнп, месешнп и гпдищое.
Ппдаци п заппсленима-кприсницима, архивирају се најмаое једнпм месешнп.

Члан 28.
Дневнп кппираое-архивираое врщи се за сваки радни дан у седмици, пд 20 шаспва
свакпг раднпг дана.
Недељнп кппираое-архивираое врщи се ппследоег раднпг дана у недељи, пд 20
шаспва, у пнпликп недељних примерака кпликп има ппследоих радних дана у месецу.
Месешнп кппираое-архивираое врщи се ппследоег раднпг дана у месецу, за сваки
месец ппсебнп, пд 20 шаспва.
Гпдищое кппираое-архивираое врщи се ппследоег раднпг дана у гпдини.
Члан 29.
Сваки примерак гпдищое кппије-архиве шува се у рпку кпји је дефинисан Упутствпм п
канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне управе.
Сваки примерак пренпснпг инфпрматишкпг медија са кппијама-архивама, мпра бити
пзнашен брпјем, врстпм (дневна, недељна, месешна, гпдищоа), датумпм израде кппије-архиве,
кап и именпм заппсленпг-кприсника кпји је изврщип кппираое-архивираое.
Дневне, недељне и месешне кппије-архиве се шувају у прпстприји кпја је физишки и у
складу са мерама защтите пд ппжара пбезбеђена.
Гпдищое кппије-архиве се израђују у два примерка, пд кпјих се један шува у прпстприји
у кпјпј се шувају дневне, недељне и месешне кппије-архиве а други примерак у ппсебнпм
пбјекту кпји је најмаое 1 км удаљен пд зграде управе, нпр сеф банке.
Одлуку п ппсебнпм пбјекту у кпме ће се шувати други примерак гпдищое кппије –
архиве дпнпси нашелник градске управе ппсебним рещеоем.
Члан 30.
Исправнпст кппија-архива прпверава се најмаое на щест месеци и тп такп щтп се врщи
враћаое база ппдатака кпје се налазе на медију, при шему ппдаци ппсле враћаоа треба да буду
исправни и спремни за упптребу.
Чуваое ппдатака п дпгађајима кпји мпгу бити пд значајаза безбеднпст ИКТ система
Члан 31.
О активнпстима администратпра и заппслених-кприсника впди се дневник активнпсти –
transaction log.
Свакпг ппследоег раднпг дана у недељи датптека у кпјпј се налази дневник активнпсти
се архивира пп прпцедури за израду кппија-архива псталих ппдатака и ИКТ систему, у складу са
шл. 27 пвпг Правилника.
Систем за кпнтрплу
Члан 32.
Систем за кпнтрплу и дпјаву п грещкама, непвлащћеним активнпстима и другим
мпгућим прпблемима у ИКТ систему, мпра бити ппдещен такп да пдмах пбавещтава
администратпра, рукпвпдипца прганизаципне јединице надлежне за ппслпве ИКТ и нашелника
управе п свим нерегуларним активнпстима заппслених-кприсника, ппкущајима упада и
упадима у систем.
Обезбеђиваое интегритета спфтвера и пперативних система
Члан 33.
У ИКТ систему мпже да се инсталира самп спфтвер за кпји ппстпји важећа лиценца у
власнищтву Оператпра, пднпснп Freeware и Open source верзије.
Инсталацију и ппдещаваое спфтвера мпже да врщи самп надлежни субјет ИКТ система,
пднпснп заппслени-кприсник кпји има пвлащћеое за тп.
Инсталацију и ппдещаваое спфтвера мпже да изврщи и треће лице, у слуашју да је
спфтвер набаљен у ппступку јавне набавке, а на нашин дефинисан са Угпвпрпм п набавци.
Треће лице мпже да изврщи Инсталацију и ппдещаваое спфтвера када је између
Оператпра и оега угпвпренп пдржаваое спфтвера у пдређенпм временскпм перипду.

Члан 34.
Пре сваке инсталације нпве верзије спфтвера, пднпснп ппдещаваоа, неппхпднп је
направити кппију ппстпјећег,какп би се пбезбедила мпгућнпст ппвратка на претхпднп стаое у
слушају непшекиваних ситуација.
Заштита пд злпупптребе безбеднпсних слабпсти ИКТ система
Члан 35.
Надлежни субјект ИКТ система најмаое једнпм месешнп, а пп пптреби и шещће врщи
анализу дневника активнпсти – transaction log-a у циљу идентификације пптенцијалних
слабпсти ИКТ система.
Укпликп се идентификују слабпсти кпје мпгу да угрпзе безбеднпст ИКТ система
надлежни субјект ИКТ система је дужан да пдмах изврщи ппдещаваоа, пднпснп инсталира
спфтвер кпји ће птклпнити упшене слабпсти.
Надлежни субјект ИКТ система, дужан је да ппдещаваоем кприснишких пплиса,
пнемпгући непвлащћенп инсталираое спфтвера кпји мпже дпвести дп угрпжаваоа
безбеднпсти ИКТ система.
Ревизији ИКТ система
Члан 36.
Ревизија ИКТ система се мпра врщити такп да не пмета ппслпвне прпцесе кприсниказаппслених.
Надлежни субјект ИКТ система пдредиће време пбављаоа ревизије, у зависнпсти пд
врсте ппслпва и радних задатака заппслених – кприсника у Оператпру.
Заштита ппреме ИКТ система
Члан 37.
Кпмуникаципни каблпви и каблпви за напаое мпрају бити ппстављени у зид или
каналнице, такп да се пнемпгући непвлащћен приступ, пднпснп да се изврщи изплација.
Мрежна ппрема (switch, router, firewall) мпрају се налазити у rack прману, закљушани.
Надлежни субјект ИКТ система је дужан да сталнп врщи кпнтрплни преглед мрежне
ппреме и благпвременп предузима мере у циљу птклаоаоа евентуалних неправилнпсти.
Бежишна мрежа кпју мпгу да кпристе ппсетипци пбјеката у надлежнпсти управе , мпра
бити пдвпјена пд интерне мреже кпју кпристе кприсници заппслени у управи и крпз кпју се
врщи размена службених ппдатака.
Та мрежa треба да буде пзнашена (SSID) пп мпделу
Безбеднпст ИКТ система у случају размене ппдатака
Члан 38.
Размена ппдатака кпји су пзнашени пзнакпм тајнпсти са са другим прганима,
прганизацијама или правни лицима врщи се се врщи у складу са пптписаним актпм п размени
ппдатака.
Акт из става 1 пвпг шлана садржи ппдатке п пвлащћеним лицима за размену ппдатака,
нашину размене ппдатака, правни пквир за такву врсту размене, кап и правни пквир кпјим се
дефинище защтита ппдатака кпји се размеоују.
Заштита ппдатака кпји се кпристе за пптребе тестираоа ИКТ система пднпснп делпва
система
Члан 39.
Приликпм тестираоа ИКТ система, за ппдатке кпји су пзнашени пзнакпм тајнпсти,
пднпснп службенпсти, пдгпвара надлежни субјект ИКТ система, у складу са прпписима кпјима
је дефинисана упптреба и защтита ппверљивих ппдатака.

Учешће трећих лица у ппслпвима ИКТ система
Члан 40.
Нашин инсталираоа нпвих, замена и пдржаваое ппстпјећих ресурса ИКТ система пд
стране трећих лица кпја нису заппслена у Опертпру, регулище се међуспбнп закљушеним
угпвпрпм.
Надлежни субјект ИКТ система је задужен за технишки надзпр над реализацијпм
угпвпрених пбавеза пд стране трећих лица.
Члан 41.
Трећа лица-пружапци услуга израде и пдржаваоа спфтвера мпгу приступити самп пним
ппдацима кпји се налазе у базама ппдатака кпје су деп спфтвера кпји су пни израдили, пднпснп
за кпје ппстпји Угпвпрпм дефинисан приступ.
Надлежни субјект ИКТ система је пдгпвпран за кпнтрплу приступа и надзпр над
изврщеоем угпвпрених пбавеза, кап и за ппщтпваое пдредби пвпг Правилника кпјима су такве
активнпсти дефинисане.
Члан 42.
Надлежни субјект ИКТ система је пдгпвпран за надзпр над ппщтпваоем угпвпрених
пбавеза пд стране трећих лица-пружапца услуга, ппсебнп у пбласти ппщтпваоа пдредби кпјима
је дефинисана безбеднпст ресурса ИКТ система.
У слушају неппщтпваоа угпвпрених пбавеза надлежни субјект ИКТ система је дужан да
пдмах пбавести нашелника Градске управе, ради предузмаоа мера у циљу птклаоаоа
неправилнпсти.
Превентивне мере и реагпваое на безбеднпсне инциденте
Члан 43.
У слушају билп каквпг инцидента кпји мпже да угрпзи безбеднпст ресурса ИКТ система,
заппслени-кприсник је дужан да пдмах пбавести надлежнипг субјекта ИКТ система.
Пп пријему пријаве става 1. Овпг шлана надлежни субјект ИКТ система је дужан да
пдмах пбавести нашелника Градске управе и предузме мере у циљу защтите ресурса ИКТ
система.
Члан 44.
Укпликп се ради п инциденту кпји је дефинисан Уредбпм п ппступку дпстављаоа
ппдатака, листи, врстама и знашају инцидената и ппступку пбавещтаваоа п инцидентима у
инфпрмаципнп-кпмуникаципним системима пд ппсебнпг знашаја, надлежни субјект ИКТ је
дужан да ппред нашелника пбавести и надлежни прган дефинисан наведенпм Уредбпм.
Надлежни субјект ИКТ система впди евиденцију п свим инцидентима, кап и пријавама
инцидената, у складу са Уредбпм, на пснпву кпје, прптив пдгпвпрнпг лица, мпгу да се впде
дисциплински, прекрщајни или кривишни ппступци.
IV Измене ппстпјећег и усппстављаое нпвпг ИКТ система
Члан 45.
О Усппстављаоу нпвпг ИКТ система, пднпснп увпђеоу нпвих делпва и изменама
ппстпјећих делпва ИКТ система надлежни субјект ИКТ система впди дпкументацију.
Дпкументација из става 1. пвпг шлана мпра да садржи пписе свих прпцедура а ппсебнп
прпцедура кпје се пднпсе на безбеднпст ИКТ система.
V Мере у циљу пбезбеђеоа кпнтинуитета пбављаоа ппсла у ванредним пкплнпстима
Члан 46.
У слушају ванредних пкплнпсти, кпје мпгу да дпведу дп измещтаоа ИКТ система из
зграде управе, надлежни субјект ИКТ система је дужан да у најкраћем рпку пренесе делпве ИКТ
система неппхпдне за функципнисаое у ванреднпј ситуацији на резервну лпкацију, у складу са
планпм реагпваоа у ванредним и кризним ситуацијама.

Спецификацију делпва ИКТ система кпји су неппхпдни за функципнисаое у ванредним
ситуацијама израђује надлежни субјект ИКТ система, у три примерка, пд кпјих се један налази
кпд оега, други кпд заппсленпг надлежнпг за ппслпве пдбране и ванредне ситуације, а трећи
примерак кпд нашелника Градске управе.
Делпве ИКТ система кпји нису неппхпдни за функципнисаое у ванредним ситуацијама,
складищте се на резервну лпкацију, кпју пдреди нашелник Градске управе.
Складищтеое делпва ИКТ система кпји нису неппхпдни врщи се на нашин да ппрема
буде безбедна и пбележена, у складу са евиденцијпм кпја се п опј впди.

VI Прпвера ИКТ система
Члан 47.
Прпверу ИКТ система врщи надлежни субјект ИКТ система.
Прпвера ће се врщити ппследоег месеца у гпдини.
Члан 48.
Прпвера ИКТ система се врщи такп щтп се:
1) прпверава усклађенпст Правилника п безбеднпсти ИКТ система, узимајући у пбзир и
акта на кпји се врщи упућиваое, са прпписаним услпвима, пднпснп прпверава да ли су
Правилникпм адекватнп предвиђене мере защтите, прпцедуре, пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти
уИКТ систему;
2) прпверава да ли се у пперативнпм раду адекватнп примеоују предвиђене мере
защтите и прпцедуре у складу са утврђеним пвлащћеоима и пдгпвпрнпстима, метпдама
интервјуа, симулације, ппсматраоа, увида у предвиђене евиденције и другу дпкументацију;
3) врщи прпвера безбеднпсних слабпсти на нивпу технишких карактеристика кпмппненти
ИКТ система метпдпм увида у изабране прпизвпде, архитектуре рещеоа,технишке
кпнфигурације, технишке ппдатке п статусима, записе п дпгађајима (лпгпве), кап и метпдпм
тестираоа ппстпјаоа ппзнатих безбеднпсних слабпсти у слишнимпкружеоима.
О изврщенпј прпвери сашиоава се извещтај, кпји се дпставља нашелнику Градске управе.
Члан 49.
Извещтај из шлана 45. Овпг Правилника садржи:
1) назив Оператпра;
2) време прпвере;
3) ппдаци п лицима кпја су врщила прпверу;
4) извещтај п спрпведеним радоама прпвере;
5) закљушке пп питаоу усклађенпсти Правилника п безбеднпсти ИКТ система са
прпписанимуслпвима;
6) закљушке пп питаоу адекватне примене предвиђених мера защтите у пперативнпм
раду;
7) закљушке пп питаоу евентуалних безбеднпсних слабпсти на нивпу технишких
карактеристика кпмппненти ИКТ система;
8) пцена укупнпг нивпа инфпрмаципне безбеднпсти;
9) предлпг евентуалних кпрективних мера;
10) пптпис пдгпвпрнпг лица кпје је спрпвелп прпверу ИКТ система.
VII Дисциплинска пдгпвпрнпст
Члан 51.
Неппщтпваое пдредби пвпг Правилника представља ппвреду радних пбавеза и ппвлаши
дисциплинку пдгпвпрнпст заппсленпг-кприсника инфпрматишких ресурса Оператпра.
Члан 52.

Свакп кприщћеое ИКТ ресурса Оператера пд стране заппсленпг-кприсника, ван
дпдељених пвлащћеоа, ппдлеже дисциплинскпј пдгпвпрнпсти заппсленпг кпјпм се дефинище
пдгпвпрнпст за непвлащћенп кприщћеое импвине.
Члан 53.
Кприсницима кпји неадекватним кприщћеоем интернета узрпкују загущеое, прекид у
раду или нарущавају безбеднпст мреже мпже се пдузети правп приступа.

VIII Измена Правилника
Члан 54.
У слушају настанка прпмена кпје мпгу наступити услед технишкп-технплпщких,
кадрпвских, прганизаципних прпмена у ИКТ систему и дпгађаја на глпбалнпм и наципналнпм
нивпу кпји мпгу нарущити инфпрмаципну безбеднпст надлежни субјект ИКТ система је дужан
да пбавести нашелника Градске управе, какп би пн мпгап да приступи измени пвпг Правилника,
у циљу унапређеое мера защтите, нашина и прпцедура ппстизаоа и пдржаваоа адекватнпг
нивпа безбеднпсти ИКТ система, кап и преиспитиваоа пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти у вези са
безбеднпщћу и ресурсима ИКТ система.
IX Прелазне и завршне пдредбе
Члан 55.
Овај Правилник ступа на снагу псам дана пд дана пбајвљиваоа на пгласнпј табли.
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