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Сажетак: У ери дигиталне економије, свеукупна пословна активност и пословна комуникација све више
се реализују у мрежном окружењу. Имплементацијом савремених модела пословања који се базирају на
савременим информационим технологијама обезбеђена је могућност ефикасније реализације пословних
активности, уз изузетно ниске трошкове. Мрежно окружење, које је донело предности у пословању, 
истовремено је увећало изложеност сензитивних пословних података и угрозило њихов интегритет и
поверљивост. Разноврсни облици нарушавања и променљиви ризици захтевају ефикасне системе
заштите пословних активности на мрежи. Решење је у примени система информационе сигурности, који
се базирају на савременим концептима и трендовима. У центру сигурносног система морају се наћи
сензитивни подаци, окружени сигурносном политиком, сигурносним процедурама и технолошким
решењима. 
Кључне речи: сигурносна политика, сигурносни ризици, стратегија сигурности, системи информационе
сигурности. 
 
  
Abstract: In the era of the digital economy, the overall business activity and business communications are 
increasingly implemented in a network environment. Implementation of modern business models that are based 
on modern information technology provided the possibility of efficient realization of business activities at very low 
cost. Network environment which has brought benefits to business, at the same time increased the exposure of 
sensitive business data and jeopardize the integrity and confidentiality. Various forms of violation and variable 
risks require effective systems to protect business activities online. The solution is in the application of 
information security systems that are based on modern concepts and trends. In the center of the security system 
must be found sensitive data surrounded by security policies, security procedures and technology solutions. 
Keywords: security policy, security risks, security strategies, information systems security. 

 

Увод 

Висок степен развоја технологија у последњој деценији условио је низ 
фундаменталних промена у светској привреди, креирајући нова пословна 
окружења. Пословање и пословна комуникација све више се преносе на интернет 
и одвијају електронским путем, користећи предности које доносе нове 
технологије, а пре свега мреже и веб технологије. Створене су нове могућности 
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за пословне системе, као што су непрекидност у реализацији пословних процеса, 
додавање вредности производима и услугама, повећање продуктивности, 
остваривање конкурентне позиције на тржишту и друге.  

Брзи развој и експоненцијални пораст е-пословања, односно прихватање 
нових пословних модела као неопходних форми за реализацију тог новог облика 
пословања, приморао је многе пословне системе да убрзано уведу нове 
технологије, без потпуног разумевања сигурносних поступака. Иновативно 
увођење и коришћење информационих технологија често је сагледавано само 
кроз значај за унапређење продуктивности и ефикасности. Пракса је показала да 
није довољно посматрати само снагу и могућности ових технологија већ је 
неопходно сагледати и изазове и претње, који представљају критична 
ограничења за реализацију предности које их карактеришу. Управо ти изазови и 
претње морају бити обухваћени активним процесима управљања ризицима 
(UNCTAD, 2005, 22), као и процесима информационе заштите. 

Информациона сигурност као збир процеса и технологија употребљених за 
заштиту свих информационих ресурса од неауторизованих стицања, открића, 
манипулација, модификација или нарушавања и губитака, представља основу за 
изградњу поверења у пословној комуникацији. Пословање и пословна 
комуникација који се обављају електронским путем део су свакодневних 
искустава великог броја пословних система, па информациона сигурност, у свим 
својим димензијама, постаје круцијално важна (UNCTAD, 2003, 45). 

1. Пословно окружење у дигиталној економији 

Нова економија, која се базира на савременим информационим и 
комуникационим технологијама, створила је ново пословно окружење, у којем 
„дигитално умрежавање и комуникациона инфраструктура пружају глобалну 
платформу на којој људи и организације узајамно делују, комуницирају, сарађују 
и траже информације“ (Turban et al., 2006, 11). Нови услови пословања 
приморали су тако и саме пословне системе на промене, тачније на 
редизајнирање традиционалних функција и иновирање процеса ради успешног 
пословања коришћењем нових технологија.  

У својој књизи Пословање брзином мисли Бил Гејтс указује на 
неопходност развоја дигиталне инфраструктуре уколико пословни системи желе 
да послују у дигиталном добу. Успостављајући аналогију пословања пословних 
система у привредном окружењу с понашањем интелигентног бића у свом 
окружењу, Гејтс истиче да људе и информације у пословним системима треба 
интегрисати специфичним информационим системом, који назива „дигитални 
нервни систем“. То је систем који усмерава ток информација у одговарајуће 
делове пословног система онда када за њима постоји потреба, односно систем 
„који ће брзо реаговати на ванредна стања и изненада указане прилике, који ће 
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важне информације брзо прибавити онима којима су потребне и омогућити брзо 
доношење одлука и контактирање с клијентима“ (Gates, 2001, XVII). „Дигитални 
нервни систем“ чине дигитални процеси који се базирају на комбинацији 
хардвера и софтвера, креирајући тако мрежу која се од обичне рачунарске мреже 
разликује по тачности, брзини и богатству информација које ставља на 
располагање радницима знања.  

Овако уређени пословни систем, користећи се „дигиталним нервним 
системом“, веома лако може остварити пословну комуникацију и сарадњу с 
другим системима и појединцима (клијентима, купцима) у мрежном окружењу, а 
информационе технологије као део такве инфраструктуре постају круцијално 
важне за пословање и омогућавају да: 

• сви типови информација буду ускладиштени, обрађени и пренети 
посредством мреже, без обзира на географску локацију оних који реализују 
ове поступке; 

• производи који се нуде посредством мреже буду доступнији, а услуге 
директније захваљујући дигитализацији појединих производа и услуга; 

• финансијске трансакције између потрошача и организација постану 
дигиталне и реализују се у виртуелном свету; 

• пословни системи остваре огромну промену у организационом и формалном 
смислу, што значајно доприноси подизању њихове конкурентности и 
стварању стратешке предности; 

• пословни системи развијају нове облике пословања имплементацијом 
изузетно корисних софтверских апликација. 

Нови пословни модели, који се базирају на новим технологијама (веб 
технологије, интернет), постају не само широко доступни већ и свеобухватни и 
комплексни по својој структури и по својим захтевима за управљањем и 
контролом. Тако се креира ново пословно окружење, у којем се пословна 
активност и комуникација реализују ефикасно и ефективно, а сарадња свих 
учесника у тим активностима далеко је квалитетнија у односу на класичан начин 
пословања. У својој књизи Strategies for E-Business – Creating Value throught 
Electronic and Mobile Commerce, Џеласи и Ендерс (Jelassi and Enders) основне 
опције пословних система у мрежном окружењу приказују моделом ИKДТ 
(информација, комуникација, дистрибуција и трансакција). Овај модел дефинише 
четири основне димензије коришћења интернета у виртуелном тржишном 
простору, односно четири основне опције које нови пословни модели могу 
понудити својим клијентима:  
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• информативне активности које укључују рекламирање и постављање 
информација о производима и услугама на веб-сајт, при чему је изузетно 
значајна чврста повезаност интернета с маркетинг каналима и ЕРП 
системима ради благовременог снабдевања неопходним информацијама;  

• комуникационе активности које се реализују двосмерним комуникацијама 
између онлајн клијената, пословних партнера и самог система, при чему се 

могу користити интернет сервиси попут имејл или чет сервиса;
1
 

• трансакционе активности које укључују прихватање онлајн захтева 
посредством интернета и електронско плаћање; 

• дистрибуционе активности које обухватају онлајн испоруку дигиталних 
производа и услуга која се реализује једноставним даунлод поступком од 

стране клијената.
2
  

У условима електронског пословања, савремено пословно окружење и 
глобално пословање захтевају имплементацију технолошких решења која ће 
подржати веома сложену пословну комуникацију с великим бројем учесника у 
реализацији е-пословних активности. Таква сложена комуникација подржана је 
великом количином информација које је неопходно прикупити и чувати, а онда 
их по потреби размењивати. Овакви функционални захтеви пословних модела 
базирају се на технологијама које ће, с једне стране, представљати подршку за 
реализацију функционалности сваког дела, али и система у целини, а с друге 
стране (што је изузетно важно да би се овакав начин пословања могао даље 
развијати), омогућити да пословни модел делује као сигуран и поуздан систем. 

2. Сигурносни аспекти пословања у мрежном окружењу 

Једна од основних карактеристика интернета и пословних модела на мрежи јесте 
отвореност, која представља предност, али истовремено и недостатак е-

пословања
3
. Отвореност модела на мрежи омогућава лаку доступност не само 

потенцијалним корисницима већ и потенцијалним нападачима, који могу да 
                                                        
1
 Многи пословни системи учинили су комуникацију посредством интернета знатно персонализованијом; 
кликом на одговарајућу икону на веб-сајту клијенти постављају захтев их запослени директно контактира, 
или активирају онлајн чет (Landsend.com, малопродавац модне одеће). Неки системи, користећи сервисе 
интернета, омогућили су чак и комуникацију између својих клијената, које сматрају члановима своје 
виртуелне онлајн заједнице (фирме попут eBay и Kazaa предност дају баш овој врсти комуникације и 
сматрају је важнијом од сопствене комуникације с клијентима). 
2
 Лимитирајући фактори који су до сада ограничавали овакву испоруку јесу bandwidth конекције (количина 
информација која ће бити послата сваке секунде посредством интернет конекције) и могућност 
дигитализације производа и услуга.  
3
 Мрежна инфраструктура и информациони системи представљају Ахилову пету компанија. У тежњи за 
што већом отвореношћу према што већем броју корисника, компаније отварају огромне електронске рупе 
ка важним ресурсима као што су информације. 
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наруше интегритет система, изазову озбиљне финансијске губитке, али и бројне 
друге економске последице (губитак пословног угледа и поверења клијената, 
губитак послова због недоступности сервиса, губитак вредних и поверљивих 
информација). Е-окружење тако постаје свет променљивих претњи и ризика, а 
најновији показатељи стања у том окружењу указују на перманентно повећање 
крађе података и креирања малициозних кодова, који се затим „умећу“ у 
пословну комуникацију као легитимне пословне информације. 

Малициозне активности које се реализују на интернету могу бити веома 
разноврсне: од оних које се извршавају коришћењем људских слабости, до оних 
које захтевају софистициране технологије и дубоко познавање информационих 
технологија и технолошке структуре интернета. Ове активности усмерене су на 
пресретање података ради крађе неких важних информација или њихове 
модификације, на креирање нових података, који затим постају легитимне 
информације пословних система, или на прекид рада система на мрежи, односно 
прекид реализације пословних активности.  

Сигурносни аспекти пословања у мрежном окружењу представљају једну 
од најчешће истраживаних области од стране институција чији је циљ да прате 
кретања у овој области и указују на постојање разноврсних ризика и изложености 
тим ризицима. Computer Security Institute – Federal Bureau of Investigation 
(CSI/FBI) само је једна таква институција која сваке године реализује 
истраживања у овој области и спроводи анализу и компарацију добијених 
резултата, што представљају добру основу за изградњу адекватних система 
заштите.  

Табела 1: Типови напада и злоупотреба детектованих у периоду 2005–2010. Године 
(изражено у процентима испитаних) 

Типови напада 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 
Малициозне инфекције 74% 65% 52% 50% 64% 67% 
„Читање лозинки“ прати се од 2007. 10% 9% 17% 12% 
Нарушавање финансијских 
ресурса 

7% 9% 12% 12% 20% 9% 

Одбијање услуге 32% 25% 25% 21% 29% 17% 
Неауторизовани приступ  прати се од 2009. 15% 13% 
Пробој у систем споља прати се од 2009. 14% 11% 
Нарушавање 
функционалности веб-сајта 

5% 6% 10% 6% 14% 7% 

Злоупотреба порука прати се од 2007. 25% 21% 8% 5% 
Злоупотреба вајрлес приступа 16% 14% 17% 14% 8% 7% 

Извор: Computer Security Institute, 2011, 15 

У Табели 1, у којој су приказани резултати истраживања овог института о 
нападима и злоупотребама у периоду од 2005. до 2010. године, може се видети да 
поједини облици напада показују благи пад (злоупотреба вајрлес приступа, 
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одбијање услуге) или благи пораст у одређеним временским периодима 
(нарушавање финансијских ресурса у 2009. години). Оно што је посебно уочљиво 
јесте чињеница да ниједан од наведених облика напада није потпуно спречен у 
овом периоду од пет година, а и неки нови облици напада су нашли своје место у 
овој табели јер је њихов број значајно порастао. 

Институт „Понемон“ је својим истраживањима у САД показао да су 
малициозни напади који резултирају губитком података значајно порасли са 12% 
на чак 24% у 2010. години. Истраживање овог института из 2013. године 
обављено је у шест земаља света (САД, Велика Британија, Аустралија, Немачка, 
Француска, Јапан) и обухватило је 234 различите компаније. Извештај показује 
да су све ове компаније биле мета чак 343 сајбер напада недељно (1,4 напада 
недељно по компанији), што је пораст у односу на 2012. годину, када је 199 
компанија доживело 262 напада  недељно (1,3 напада недељно по компанији) 
(The Ponemon Institute, 2013, 10).  

Слика 1: Типови сајбер напада на организације у 2013. години

 

Извор: The Ponemon Institute, 2013, 10 

На Слици 1 показано је да је у 99% компанија злоупотребљено право 
приступа, а 98% је било мета напада неког штетног програма (вируси, црви, 
тројанци). Више од 50% компанија било је изложено нападима који се базирају 
на веб технологијама и омогућавају онеспособљавање система да реализује 
имплементиране функције у веб окружењу, или пресрећу пословне информације 
и копирају их (краду) или модификују (botnets

4
, phishing

5
). 

                                                        
4
 Напади на рачунарске мреже или рачунарске системе који ће омогућити власнику креираног софтвера да 
контролише и/или управља радом нападнутог система. 
5
 Представљајући се као поуздани учесник у електронској комуникацији, корисник овог штетног програма 
може да „украде“ сензитивну информацију попут корисничког имена, лозинке, податке с кредитних 
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У свом раду The Changing Face of Cyber-Attacks: Understanding and 
preventing both external and insider security breaches, Милер (Miller) истиче да је 
укупно 607.611.003 записа са сензитивним личним подацима било мета око 3.716 
сигурносних пробоја, који су реализовани у САД у периоду од јануара 2005. до 
априла 2013. године. Осим тога, Милер истиче и да су се профили сајбер 
нападача, њихови циљеви и мотивација фундаментално променили. Реч је о врло 
истренираним, организованим, дисциплинованим и стрпљивим нападачима, који 
наносе штете пословним системима и краду њихове сензитивне податке6. При 
томе, њихови напади нису више директни напади који користе рањивости 
система и узрокују велике штете, већ су то напади који узрокују штете средње 
величине и користе рањивости у апликацијама треће стране (веб апликације и веб 
читачи). Најчешће се реализују тзв. gateway напади, који се не базирају 
првенствено на тренутном нарушавању интегритета података, већ на 
успостављању добре позиције с које се следећи, много малициознији напади, 
могу лако реализовати. Тако, нападачи могу лако приступити ресурсима, односно 
сензитивним подацима који су изузетно важни за реализацију пословних 
активности и/или рачунарским системима који реализују ове активности.  

Велика опасност за пословне, сензитивне податке јесу инсајдери, 
запослени у пословним системима који имају права приступа овим подацима и 
могу их злоупотребити. У Табели 1 показано је да се напади инсајдера много 
чешће реализују у односу на нападе споља. Истраживања Института „Понемон“ 
показују да испитани пословни системи у просеку имају око 55 запослених који 
су на неки начин повезани с инцидентима или пробојима у системе у последњих 
12 месеци (The Ponemon Institute, 2013, 12). Истраживање из 2013. године 
показује да су чак 38% свих напада реализовали запослени. 

Сензитивни подаци који су најчешћа мета напада јесу финансијски подаци. 
Према истраживањима Computer Security Institute, нарушавање финансијских 
ресурса (крађа финансијских података), чији се проценат са 12% 2008. године 
попео на 20% у 2009. години, значајно је опао у 2010. години и износио је 9% 
(Табела 1). Без обзира на овај значајан пад, пословни системи су претрпели 
значајан финансијски губитак, који се кретао у опсегу од 20 до 25 милиона 
долара (Computer Security Institute, 2011, 19).  

 

 

                                                                                                                                             

картица, новац. 
6
 Кинеска хакерска група названа АПТ1 систематски је крала хиљаде терабајтова података из најмање 141 
пословног система и тако демонстрирала способност да могу красти податке из неколико десетина 
организација истовремено (Miller, 2013, 4). 
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Исто истраживање показало је да су пословни системи који су били мета 
неког облика напада имали значајне директне

7
 и индиректне

8
 трошкове. Док је 

проценат индиректних трошкова пао на 42% у односу на претходну годину, када 
је износио 48%, проценат директних трошкова се у односу на претходну годину 
повећао (21,9% у 2009. години, 25,9% у 2010. години).  

Слика 2: Просечни трошкови сајбер криминала (2013. година) 

 
Извор: The Ponemon Institute, 2013, 10 

Истраживање Понемон института из 2013. године, показало је да су 
највећи просечни трошкови услед сајбер напада у САД (око 11.56 милиона 
долара), а најмањи у Аустралији (око 3.67 милиона долара) (слика 2). 
Претпоставља се да би могући разлози оваквих разлика у трошковима могли 
потицати од различитих врста и фреквенција напада које су искусиле компаније, 
а којима су нападнути ресурси који су више или мање важни за њено пословање. 
Сматра се да су компаније у САД чешће биле мете малициозних кодова, 
одбијања услуге и напада базираних на веб технологијама који наносе велике 
финансијске губитке, док су компаније у Аустралији обично мете нападима из 
домена одбијања услуге. Са друге стране, компаније у Немачкој и Јапану 
најмање су искусиле нападе малициозним кодовима. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7
 Директни трошкови односе се на трошкове активности одговора на сигурносни инцидент, трошкове 
ангажовања трећих лица која спроводе истрагу о инциденту и друго. 
8
 Индиректни трошкови су трошкови који су тешко мерљиви, а укључују губитак купаца, односно 
пословних партнера, губитак будућих пословних трансакција, пад вредности акција пословног система и 
друго. 
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Слика 3:  Просечни трошкови сајбер криминала по индустријским секторима (2013. година) 

  
Извор: The Ponemon Institute, 2013, 9 

Просечна трошкови на годишњем нивоу услед реализације различитих 
облика напада варирају и у зависности од сектора индустрије. На основу 
упоређивања резултата из протекле четири године, уочено је да одбрана, сектор 
финансија и енергетске компаније доживљавају знатно веће трошкове у односу 
на малопродају, медије и потрошачке производе (Слика 3).  

3. Савремени сигурносни концепти у е-окружењу 

Пословни системи на мрежи, али и системи који своје пословање базирају на 
информационим технологијама, излажу своје значајне ресурсе разноврсним 
спољним и унутрашњим ризицима. Да би се успоставила адекватна заштита, 
неопходно је најпре дефинисати значајне ресурсе и одредити њихове вредности 
за пословни систем. У дигиталној економији, дигитална информација се сматра 
најзначајнијим ресурсом, а сензитивне информације

9
 су посебно значајне са 

становишта пословних трансакција и са становишта сигурности.  

                                                        
9
 Особина каква је сензитивност (осетљивост) података често се погрешно тумачи. Осетљивост је синоним 
за важност или вредност. Неки подаци су осетљиви јер морају остати поверљиви. Много већа количина 
података, међутим, осетљива је са становишта обезбеђења њиховог интегритета или доступности. The 

Computer Security Act и OMB Cиrcural A-130 јасно формулишу да су информације осетљиве уколико се 
њиховим неауторизованим обелодањивањем, модификацијом (губитак интегритета) или недоступношћу 
може нанети штета пословном систему. 
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Слика 4: Концепт сигурности пословних модела у оперативном окружењу

 
Извор: CC, General model, верзија 2.4, 25 

Сигурносни аспекти пословања на мрежи указују управо на неопходност 
заштите сензитивних информација, па се савремени концепт сигурности (Слика 
4) базира на вредновању таквих података. Њихова вредност одређена је значајем 
за пословање, те је неопходно да пословни системи пројектују и имплементирају 
адекватна сигурносна решења, која су у складу с утврђеним вредностима и 
дефинисаним циљевима. С друге стране, субјекти претњи такође усмеравају 
своје активности управо ка овим вредним подацима. Мењајући методе и технике 
напада, они настоје да на било који начин угрозе сигурност таквих ресурса. Зато 
савремени системи заштите морају обухватити све категорије напада који се 
односе на разоткривање информација од стране неауторизованих учесника 
(губитак поверљивости), оштећење информација неауторизованом 
модификацијом (губитак интегритета), или немогућност ауторизованог приступа 
информацијама (губитак доступности).  

National Institute of Standards and Technology, САД, наводи основне 
елементе на којима се мора базирати општи приступ информационе сигурности: 

• информациона сигурност је интегрални елемент здравог менаџмента; 

• имплементирани систем информационе сигурности треба да буде исплатив; 

• изградња адекватног система информационе сигурности подразумева јасно 
дефинисан систем одговорности;  

• изградња информационе сигурности захтева свеобухватан и интегративни  
приступ; 
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• систем информационе сигурности би требало периодично редизајнирати; 

• информациона сигурност је у извесној мери лимитирана друштвеним 
факторима. 

Дефинисани циљеви пословног система у великој мери одређују 
технолошку страну система информационе сигурности, односно избор 
одговарајућих сигурносних решења и мера. Након дефинисања циљева и избора 
одговарајуће инфраструктуре која треба да подржава реализацију тих циљева, 
могу се прецизно утврдити сигурносни захтеви који произлазе из такве улоге. 
Оваквим приступом систем информационе сигурности директно подржава 
циљеве пословног модела, мада често може бити и лимитирајући фактор, 
наметањем лошег избора сигурносних решења или непотребних сигурносних 
правила и процедура за кориснике, менаџере и систем у целини. Адекватна 
изградња и имплементација оваквог система није сама себи циљ, већ има улогу 
заштите важних вредности, чиме ће обезбедити подршку свеукупним 
активностима, па тако и циљевима пословног модела. Улога и функције система 
информационе сигурности не морају бити ограничене само на појединачне 
елементе пословног модела већ користи могу осетити сви учесници у 
активностима тог модела

10
.  

Сагледавањем очекиване користи и проценом вредности активе коју треба 
заштитити може се утврдити исплативост система информационе сигурности. 
Имплементирана сигурност треба да буде одговарајућа, али и пропорционална 
вредностима активе, захтеваном нивоу поузданости система пословног модела, 
као и јачини, вероватноћи и обиму потенцијалних нарушавања. Системи 
информационе сигурности обухватају разноврсна сигурносна решења услед 
разноврсности сигурносних захтева, у зависности од категорије пословног 
модела који треба заштитити. Предности које доноси имплементирани систем 
сигурности треба посматрати не само кроз подршку реализацији циљева већ и 
кроз директне и индиректне трошкове. Директни трошкови настају услед 
набавке, инсталације и администрирања сигурносних мера (софтвер за контролу 
приступа). Имплементација било ког сигурносног решења увек захтева додатну 
обуку, што у крајњем случају додатно увећава иницијалне трошкове. Индиректни 
трошкови везани су за реализацију пословних процеса система. Наиме, 
имплементиране сигурносне мере могу понекад нарушити перформансе система, 
могу додатно искомпликовати и отежати реализацију активности запослених, 
што се затим може одразити на ефикасност система у целини. 

                                                        
10

 Да би пословни модел е-трговине био успешан, посебно када је реч о пословном моделу из категорије 
B2B трговине, сваки од учесника захтева сигурносне контроле за заштиту својих ресурса. Ако 
имплементирани систем сигурности обезбеди адекватну сигурност свих активности на страни сваког од 
учесника, онда ће он донети корист за продавца. Купац обавља сигурну трговину, која ће продавцу 
омогућити повећан профит.  
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Изградња одговарајућег система информационе сигурности подразумева и 
изградњу одговарајућег система одговорности свих учесника у пословним 
активностима, који мора бити експлицитно дефинисан. Дефинисањем обавеза и 
очекиваног понашања свих учесника одређује се одговорност у најширем смислу 
и ствара основа за изградњу свести учесника да одговорно обављају своје 
активности. Како су учесници у активностима пословних модела на мрежи 
заправо „спољни корисници“, одговорност власника пословног модела 
подразумева, између осталог, дељење одговарајућих сазнања о постојању, обиму 
и величини имплементираних сигурносних мера. Оваквим информисањем својих 
корисника и клијената о природи сигурности пословног модела, корисници стичу 
поверење да учествују у интеракцији са системом који је адекватно осигуран. 
Осим тога, систем одговорности подразумева обавезу појединаца чији је задатак 
одржавање сигурности „да треба да делују правовремено и да на координисан 
начин спрече пробоје сигурности и/или да одговоре на њих“ (Organisation for 
Economic Co-operation and Development, 1992, 28). 

Да би се обезбедила ефективна информациона сигурност, неопходан је 
свеобухватан приступ, који треба да размотри многобројне и разноврсне 
сигурносне аспекте унутар и ван граница информационе сигурности. Овај 
приступ мора се примењивати током читавог животног циклуса система 
информационе сигурности.  

Систем информационе сигурности базира се на сигурносним контролама, 
чија ефективност зависи од одговарајућег функционисања других контрола 
(управљачке, операционе и техничке), које, уколико су адекватно изабране, могу 
имати синергијски ефекат. Међутим, за свеобухватан и интегративни приступ у 
изградњи система информационе сигурности веома је важно разумети 
међузависност сигурносних контрола, јер оне заправо могу поткопавати једна 

другу
11

. Осим тога, ефективност сигурносних контрола зависи и од управљања 
системом, правне регулативе, нивоа поузданости система и интерних и 
управљачких контрола. На крају, информациона сигурност, која је подсистем 
рачунарске сигурности, „мора деловати заједно с традиционалним сигурносним 
дисциплинама, укључујући и физичку и персоналну сигурност“ (NIST, SP 800-12, 
13). 

Ефективни и ефикасни системи информационе сигурности делују у 
окружењу које је изузетно динамично; технологије и корисници, подаци и 
информације у систему, ризици и сигурносни захтеви, стално су променљиви. 

                                                        
11

 Утврђивање међузависности сигурносних контрола у стварности је изузетно компликован и тежак 
процес. Често се може десити да, услед недостатка одговарајућих тренинга на којима би се запослени 
подучили како и када треба користити софтвере за детекцију вируса, корисници могу примењивати 
софтвер на неадекватан начин и, према томе, неефикасно. Као резултат лоше примене овог софтвера 
корисници могу веровати да је њихов систем без вируса, а да ипак при томе ненамерно даље шире вирус.  
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Многе од тих промена делују и на системе сигурности; развој технологија и 
могућност њихове примене ради успешније одбране пословног модела, 
повезивање на јавне мреже, промене везане за вредности које се штите и 
употребу информација, појављивање нових врста напада. С друге стране, развој 
нових технологија омогућио је да малициозни корисници и оператори система 
откривају нове начине за намерно или ненамерно премошћавање или пробијање 
сигурности. Како промене у систему или окружењу могу креирати нове 
рањивости, сигурност никада није апсолутна. Осим тога, строга примена 
процедура је ретка, а саме процедуре могу бити застареле током времена. Зато се 
имплементирани систем информационе сигурности мора надгледати, 
контролисати и тестирати да би се утврдио степен сигурносних ефеката система 
на промене у окружењу.  

Приликом дизајнирања и редизајнирања система мора се водити рачуна и о 
разноврсним друштвеним факторима који могу лимитирати деловања система 
информационе сигурности. Један од таквих друштвених фактора јесте 
приватност, која је у сукобу с неким активностима сигурности које се реализују 
идентификацијом корисника и праћењем његових активности. У неким 
окружењима и културама поједине аутентификационе мере (нпр. скенирање 
мрежњаче) могу се сматрати инвективним, па се морају избегавати као 
сигурносне мере које могу бити примењене у оквиру система информационе 
сигурности.  

Савремени концепт изградње система информационе сигурности базира се 
на правилу да сигурносне мере треба селектовати и имплементирати уз 
поштовање права и легитимних интереса других. Треба успоставити баланс 
између сигурносних потреба корисника и власника информација и друштвених 
циљева. Правила и очекивања се мењају приликом одговарајуће употребе 
сигурносних контрола, па ове промене могу унапредити или умањити сигурносне 
ефекте. Ипак, уколико се правилно примене, сигурносна решења могу 
унапредити приступе и токове података и информација обезбеђивањем више 
тачних и поузданих информација и повећавањем расположивости система, могу 
унапредити заштиту приватности за сваког појединца и могу помоћи у постизању 
других циљева које поставља друштво. Према томе, однос између система 
информационе сигурности и друштвених норми не мора бити неминовно 
антагонистичан.  

Закључак 

Пословни процеси који се одвијају посредством информационих технологија, а 
посебно информације које се размењују у овим процесима, привлаче малициозне 
учеснике на мрежи и често су мете њихових напада. Истраживања у овој области 
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показују да су напади разноврсни, да се проценат њихове реализације повећава 
из године у годину, те да трошкови компанија услед сајбер криминала расту.  

Заштита информација у мрежном окружењу захтева свеобухватан приступ 
и изградњу система информационе сигурности, који се пре свега базира на 
дефинисању важних ресурса и њихове вредности за реализацију пословних 
активности и циљева пословног система. Такве, важне информације постављају 
се у средиште система информационе сигурности и штите се сигурносном 
политиком, сигурносним процедурама и хардверско-софтверским сигурносним 
решењима. Систем информационе сигурности који је пројектован у складу са 
савременим сигурносним концептима не може да обезбеди апсолутну сигурност, 
али може у довољној мери да заштити важне ресурсе тако што ће отежати 
недозвољене приступе и/или обезбедити благовремено идентификовање напада и 
брз опоравак нападнутог система. 
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Résumé 

The digital economy enabled more effective implementation of business activities and 
the exchange of business information using modern information technology. Since 
business systems are becoming more open for business cooperation, increasing their 
exposure and vulnerability. Investing in the design and implementation of information 
security becomes a primary activity when doing business online. These systems must 
be constructed in accordance with business objectives, values of important resources, 
safety requirements, social norms and legislation. 

 


	15

