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Интернет ствари, лична и материјална безбедност 
 

Апстракт: Појава кибер напада насталих употребом 
рачунарских технологија у незаконите сврхе обухвата многе 
начине и облике злонамерног деловања: ширење штетних вируса, 
изазивање кварова мрежног система, уништавање података, 
прикупљање и класификацију приватних информација, ширење 
дезинформација, ремећење процеса управљања, надзора, 
контроле преноса података, навигације, логистичке подршке или 
информационих операција. Сви ови напади, са функционалног 
аспекта, имају заједнички модус операнди у виду упада у систем 
ради неовлашћеног приступа. Стога се у овом раду полази од 
претпоставке да увећавање броја сензора и корисника који су 
саставни део развоја интернета ствари подразумева и 
пропорционални пораст броја тачака за евентуалне упаде у 
информационе системе. Пошто су системи за заштиту рачунара 
дигитални, а самим тим и изложени ризику од напада, 
рачунарска безбедност постаје изазов за безбедност 
информационог простора. Уређење интернета на националном 
нивоу, са циљем заштите корисника, један је од фактора борбе 
против криминала, а сходно томе и елемент побољшања 
квалитета живота друштвене заједнице. Проблем заштите 
информационог простора проистиче из чињенице да се обим 
националних закона завршава на границама државе, и да држава 
нема искључиву контролу над интернетом. Упркос томе, начин 
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на који ће се успостављати поверење између грађана и државе у 
пракси зависиће од правне сигурности грађана у националном 
кибер простору. У ту сврху, државе, као један од највећих 
потрошача информационих добара и инвеститора у развој 
информационе инфраструктуре, могу да укажу на одређене 
слабости интернета и његових карактеристика и на тај начин 
изврше промоцију поверења и транспарентности, уместо 
неизвесности у примени нових технологија. 

Кључне речи: национална безбедност, интернет ствари, 
систем безбедности, кибер напад, национални интерес. 

 
Увод 

 
Развој информационих технологија омогућио је, поред 

успостављања глобалне мреже међусобно повезаних корисника, и 
глобалну мрежу међуповезаних, јединствено идентификованих 
објеката, интернета ствари (енгл: Internet of Things − IoT) (RFID, 
2008:6; Tommasetti et al., 2015:6). Конкретније, интернет ствари се 
односи на мрежу физичких објеката или „ствари“ са уграђеном 
електроником, софтвером, сензорима и конективношћу који 
омогућавају објектима да размењују податке са произвођачем, 
оператером и/или другим повезаним уређајима.1 Размена података 
између људи и људи, ствари и ствари, ствари и људи (Heer, Tobias 
et al., 2011) у кибер простору подразумева стандардизован „језик 
комуникације“, интернет везу као средство које омогућава 
комуникацију и интернет протокол који располаже адекватним 
капацитетом да обухвати непредвидив број потенцијалних 
учесника у комуникацији (IPv6 адресе). 

Глобална мрежа, међутим, остаје у домену алата, средстава 
и начина који повећавају људске могућности у области 
комуникација и размени свих врста података. Као таква, да би 
обезбедила унапређење квалитета живота и одрживог развоја, она 
на нивоу држава, као основном облику организовања великих 
политичких заједница, захтева одговарајуће нормативно уређење  

                                                 
1 Више о томе: http://pravoikt.org/internet-stvari-komunicirajuci-objekti/, доступно 
15. 2. 2016. 
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у низу области, попут заштите права личности и 
транспарентности процеса управљања. 

Тако посматрано, имплементација глобалних мрежа и 
напредних информационих технологија носи изазове у вези са 
безбедношћу мреже, заштитом личности и демократских 
вредности, што су изазови националној безбедности. Суочавање 
са тим изазовима подразумева овладавање већим брзинама и 
количинама информација које треба обрадити у реалном времену. 

 
Интернет ствари као изазов безбедности државе 

 
Технолошка способност да се повеже све већи број мрежа, 

мрежа људи и мрежа ствари на интернету, који је (као мрежа) већ 
оптерећен многим питањима безбедности, намеће питање 
обезбеђивања личне и материјалне безбедности појединаца, 
предузећа и државе. 

Концепт IoT укључује иманентни развој нових хетерогених 
мрежних ентитета и нових комуникационих образаца: између љу-
ди, између ствари и између људи и ствари. Овакав развој подстиче 
на националном нивоу повезаност различитих функционалних си-
стема и урбанизацију животног простора, на два начина: прво, по-
ставља нове услове за управљање друштвеним функцијама, које 
обавезно треба да садрже све више међусобно повезаних система; 
друго, на практичном нивоу, како би се заштитила јавна безбедно-
ст од криминала на интернету, класичан полицијски начин рада 
мора да се прилагоди захтевима кибер простора. 

Кибер напади појединаца или организованих група на ин-
формационе системе или њихове делове, употребом информацио-
них технологија за незаконите сврхе уопште, обухватају бројне 
начине извршења. Нападачи могу ширити вирусе, малициозне 
програме (malwere), уништавати податке, прикупљати поверљиве 
или приватне информације, ширити дезинформације, реметити 
процесе управљања, надзора, контроле преноса података, навига-
цију, логистичке подршке и операције. Сви они, с функционалне 
тачке гледишта, имају заједнички modus operandi: неовлашћени 
упад у систем ради приступа и/или успостављања контроле над 
ресурсима, процесима и подацима. 
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Интегрални развој IoT је увећање броја сензора на мрежи, 
као и увећање броја корисника тих сензора. Сензором на интерне-
ту подразумевају се сви уређаји који су технолошки пројектовани 
да примају и шаљу информације путем интернета, као што су 
надзорне камере, нови модели возила, паметне полице у магаци-
нима, паметни телевизори, системи за забаву, мерачи протока 
саобраћаја, термометри, медицински уређаји, мерачи загађености 
ваздуха, мерачи радиоактивности и слично. Додавањем једног 
сензора са отвореним приступом на мрежи број његових корисни-
ка може бити неограничен. Логична последица „џиновског“ пове-
ћаног броја учесника/корисника на мрежама због примене конце-
пта IoT биће пропорционално нарастајући број могућих злонаме-
рних упада у системе. Пошто су системи за заштиту дигитални, и 
као такви изложени нападима, рачунарска безбедност представља 
изазов за очување димензије јавне безбедности (Мијалковић, 
2011). Уређење интернета на националном нивоу, са циљем за-
штите корисника, фактор је социјалне борбе против криминала и, 
сходно томе, и елемент побољшања квалитета живота. 

Држава мора да преузме одговорност и осигура безбедност 
људи и имовине, као и да то постигне у разумном року, у смислу 
националне интернет правне надлежности. Домет националних за-
кона је ограничен у оквиру државне границе, тако да држава нема 
контролу над глобалном мрежом. С друге стране, поверење гра-
ђана у националне законе зависиће искључиво од примене закона 
у националном кибер простору. За ту сврху, државе, као један од 
највећих потрошача и инвеститора на својој територији, могу 
индиректно да укажу на неке слабости и карактеристике које 
промовишу поверење и транспарентност у националном кибер 
простору, уместо неизвесности. 

Пожељни безбедносни принципи IoT би били: 
поверљивост, интегритет, доступност и непорецивост. На 
данашњем нивоу практичних „паметних“ уређаја и интернета у 
свакодневном животу појављују се и додатна очекивања 
корисника: унапред и уназад unlink способност, динамично 
освежавање сесије и самоидентификација уређаја. Поверење 
корисника зависи од нивоа превенције безбедносних напада, док 
кибер напади попримају све карактеристике савремених појава 
угрожавања безбедности (Мијалковић, Поповић, 2015). 
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Нежељени догађаји на мрежи, према критеријуму њихове 
непосредне сврхе, могу се теоретски класификовати у четири 
категорије: 

• напади: ради прикупљања података (недозвољена 
аналитика, неовлашћено прислушкивање, анализа 
саобраћаја), ради имитације (напади на саме податке, 
лажирање IP адресе − Spoofing, клонирање, Replay, Sibil 
напади − иза једне IP адресе налази се велики број 
рачунара (мрежа)); 

• блокирање: активно мешање, ускраћивање услуга, 
ометање, malware; 

• политика обелодањивања: откривање информација о 
групама, појединцима, или 

• упади у сервере: мрежу финансијских и пословних 
субјеката (Huansheng, 2013). 
Напади на IoT системе су усмерени на комуникацију 

између „паметних“ ствари које се користе у транспорту, 
здравству, роботици, индустријским процесима и др. (Qi, Fitzek, 
2015:36). Са аспекта безбедности, они могу бити извршени у 
сврху тероризма, финансијског криминала, злочина против 
појединаца и предузећа. 

Из наведеног обима могућих нежељених догађаја на мрежи 
и класификације напада, потенцијални простор за криминалне 
активности према интернету повезаних ствари, а посебно према 
комуникационим уређајима су могуће мете за организовани 
криминал, јер обезбеђују тајни приступ циљним интерним 
мрежама, као што су банке и компаније (Dhanjani, 2015:218). 

Европска радна група за израду технолошке платформе за 
интеграцију смарт система ради на успостављању хоризонталних 
платформи у IoT архитектури на регионалном нивоу2, како би се 
омогућио надзор функционисања IoT (Vermesan, 2015:4), и неки 
вид гаранције, обезбеђења поверења грађана. 

 
 

                                                 
2 Више о томе: RFID Working Group of the European Technology Platform on 
Smart Systems Integration. http://www.smart-systems-integration.org/public, 
доступно 19. 4. 2015. 
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Могућа злоупотреба интернета ствари 
 

Постоји универзално очекивање да ће у наредним годинама 
број интернет конекција расти преко интернета ствари (IoT)3. 
Резултати истраживања које су спровели запослени у компанији 
Cisco указују да ће до 2020. године број „паметних“ уређаја 
повезаних путем интернета премашити 50 милијарди. Ово 
предвиђање развоја може се потврдити чињеницом да ће IoT 
омогућити приступ сваком уређају и излаз на интернет, од 
паметних кућа, аутоматизације производње, укључујући паметне 
термостате, сигурносне камере, фрижидере, микроталасне рерне, 
уређаје за кућну забаву, као што су телевизори, играчке конзоле, 
смарт малопродајне полице и индустријске машине. Прихватање 
IoT од стране потрошача и предузећа ће обавезно учинити IoT 
атрактивним метама за кибер криминал и појединце са таквим 
склоностима, те ће напади по овом основу бити вишеструко 
повећани. 

Са аспекта унутрашње контроле и безбедности целокупног 
интернет окружења и са њим повезаних уређаја и корисника, 
превентивна заштита и идентификовање ризика ће бити још теже 
него данас. Може се претпоставити, с обзиром на обим и домет 
IoT да ће у догледно време бити потребна мрежа интернет 
полиције, која ће се суочити са изазовом таласа огромног броја 
инцидената на мрежи и разних злонамерних активности. За сада, 
најчешћа је појава генерисања огромног броја злонамерних и 
нејасних порука, које служе да одабраној мети отежају рад и 
комуникацију а да истражним органима онемогуће сагледавање 
њихове природе, као и сагледавање предузећа и појединаца који 
су на мети напада кибер преступника. 

Овај изазов ће бити додатно усложен због чињенице да 
злонамерне поруке не морају да буду послате са преносивих, 
стоних рачунара или мобилних уређаја, већ са геџета потрошача 
који су компромитовани и налазе се у свакодневној употреби, што 
подразумева да би IoT могао да се користи за покретање масовних 
и дистрибуираних напада. 

                                                 
3 Више о томе: 
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.p
df, доступно 21. 4. 2015. 
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Примери масовности напада су доступни јавности. 
Symantec је објавио да је у новембру 2013. детектован рачунарски 
црв, назван „Linux.Darlloz“, а његова мета су биле разне Linuks 
дистрибуције у варијантама створеним за чипсет који се обично 
налази у кућним рутерима, set-top бокс уређајима и сигурносним 
камерама (Hayashi, 2013). Почетком 2014. године водећи 
провајдер интернет услуга објавио је да је био нападнут преко 
IoT, а напад је изведен злоупотребом кућних „smart“ уређаја. У 
нападу је испоручено преко 750.000 злонамерних 
комуникационих порука из више од 100.000 уређаја као што су 
домаћи мрежни рутери, мултимедијални центри, телевизори и 
један хладњак, који су компромитовани и коришћени као 
платформа за нападе. Обавештење је дато под називом „Ваш 
фрижидер је пун спама: доказ о нападу на IoT погон“.4 

Ови примери могу бити изоловани инциденти у овом 
тренутку, али број IoT уређаја расте енормно. Ова ситуација 
погодује кибер преступницима, а IoT постаје лака мета у виду 
уређаја који нису заштићени. IoT уређаји обично нису заштићени 
анти-спам и анти-вирусним инфраструктурама, које су на 
располагању организацијама и индивидуалним корисницима. Они 
се нередовно прате од стране посвећених ИТ тимова или се не 
поштују системска упозорења о потреби за надоградњом софтвера 
који се баве безбедносним „закрпама“. Ово чини „паметне“ ствари 
лаким за продор, а необавештеност корисника чини да се о овом 
сегменту и не размишља (Милановић, Радовановић, 2015). Стога 
све већи број уређаја може да пошаље малициозни садржај 
незапажено, а постојећи модел безбедности једноставно није 
довољан да се суочи са овим питањем. 

 
Интернет ствари и кибер криминал 

 
Све више предузећа и власника кућа поседује прикључак за 

интернет. Циљ је повећање ефикасности компаније или 
погодности начина живота, што повећава број циљева и простор 
за злонамерне кибер преступнике. Концепт IoT укључује 

                                                 
4 Више о томе: https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/Your-Fridge-is-
Full-of-SPAM#sthash.2gVU5VLA.dpuf, доступно 19. 4. 2016. 
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аутоматско слање и/или примање података од стране апарата и 
уређаја, који даљински или аутоматски врше мониторинг, 
контролу, подешавање, активирање или вођење свакодневних 
функција у домаћинствима или предузећима. 

„Паметни“ уређаји (IoT) су сами по себи ризик за 
потрошаче. Аутоматизовани уређаји у сигурносним системима 
медицинских средстава, термостата, уређаја за ношење, кућних 
апарата, канцеларијске опреме, уређаја за забаву, мониторинг 
системи генерално, не захтевају људске интеракције да се повежу 
преко рачунарских мрежа за размену података са оператером, 
предузећем, произвођачима и другим повезаним уређајима. 

Могућност да се интернет користи за свакодневно 
повезивање уређаја генерише три врсте недостатака који се 
огледају у: 

1. немогућности мреже да обезбеди квалитетну заштиту, која 
постаје још већи проблем када су у питању мреже и мреже 
мрежа; 

2. отежаности поступака за превазилажење рањивости 
интернета, која се множи повећаним бројем и обимом везе; 

3. недостатку корисникове свести и знања о аспекту 
безбедности коришћења интернета. 
Преступници ће искористити ове недостатке да олакшано, 

даљински, тајно, нападну друге системе слањем злонамерне и 
спам поште, како би извршили крађу личних података или 
ометање физичке безбедности. 

Повезивање и комуникација између уређаја се остварује на 
интернет мрежи аутоматски и без провере идентитета јер то 
омогућава протокол којим се дефинише овај процес (Universal 
Plug and Play protokol, UPnP). Овај протокол је функционално 
дизајниран да самостално конфигурише уређај када се повезује на 
IP адресу, што га чини рањивим на рачунарску пенетрацију. 
Аутоматизам протокола представља ризик од IoT, кибер 
преступници могу да добију приступ многим IoT уређајима на 
основу експлоатације протокола. Могу променити конфигурацију 
и омогућити пролаз за команде на уређају, како би се прикупиле 
информације или преносили напади против појединаца и 
предузећа, или се омогућило прислушкивање. 
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Ризик по кориснике који генерише интензивирање IoT, са 
аспекта унутрашњег интереса безбедности земље, укључује 
спречавање и откривања најмање четири врсте криминалних 
активности: 

• (а) на основу лозинке, за слање злонамерних и спам 
порука, крађом идентитета или информације о кредитној 
картици; 

• (б) угрожавање IoT уређаја како би изазвао физичке 
повреде лица или имовине; 

• (в) преоптерећење уређаја како би се учинио 
неупотребљивим, изазивањем штете на инфраструктури, 
опасној по живот или имовину и  

• (г) ометање или утицање на пословне трансакције на 
недозвољен начин. 
Постојећи технолошки ниво и рањивост матичне интернет 

архитектуре у оквиру концепта IoT омогућавају следеће 
криминалне активности (Cristea et al., 2013: 46): 

1. Многи „паметни“ уређаји се одликују јединственом 
лозинком и/или функционално емитују своју локацију на 
интернету, због чега њихови корисници постају актери у 
кибер простору, а да нису тога ни свесни. Кибер 
преступници искоришћавају безбедносне пропусте или 
недостатаке у конфигурацији уређаја, те их тако лоцирају и 
руше комплетне системе на интернету. 

2. Употреба аутоматских уређаја који су повезани преко 
несигурних бежичних веза омогућава криминалцима лако 
добијање администраторских права. Када се ова права 
тајно присвоје, она омогућавају неовлашћен приступ 
кућној или пословној мрежи, прикупљање информација, 
као и даљински мониторинг навика власника, мрежног 
саобраћаја, па чак вршење контроле над функцијама 
уређаја. 

3. Нарочито су угрожени уређаји код којих је обично 
фабричка лозинка још увек у употреби или није осигуран 
контролисани приступ бежичним путем. Умрежавањем 
рутера и уређаја повезаних бежичним мрежним везама, 
може да се створи основа за дистрибуцију злонамерних 
порука. 
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4. Уређаји могу да буду изложени опасности ако су способни 
за повезивање са локацијом дугог домета. Ако се користе у 
кући незаштићени, они могу бити искоришћени као тачка 
за прикупљање и пренос личних података. Када им се 
једном приступи и наруши безбедност, посебно оних који 
се користе за здравствену заштиту, има се приступ личним 
подацима који се налазе у њима и може им се променити 
терапијска регулација и изазвати несагледиве последице. 

5. Пословни уређаји прикључени на интернет могу бити 
нападнути коришћењем IoT везе. Криминалци могу 
изазвати промене у регистрацији корисника различитих 
нивоа, тако да се створи лажни мањак или напуштање 
обавезних активности, стварање опасности, или се 
прекидом веза омогућава преузимање робе без 
регистрације новчаних трансакција. Повезивање све већег 
броја уређаја за потребе е-банкарства, е-плаћања, е-управе 
и других онлајн трансакција намеће потребу за већим 
опрезом и мерама контроле над овом врстом саобраћаја, 
такође уз повећано ангажовање рачунарских ресурса у 
одбрани од криминала (Стојановић et al., 2010). 
 

Интернет ствари као изазов националном законодавству 
 

У овом тренутку не постоји стратегија информационе 
безбедности на националном нивоу у кибер простору (Петровић, 
2006). Уместо тога, у већини држава националне власти доносе 
упутства о мерама самозаштите корисника. Ова упутства 
најчешће садрже следеће савете: 

• коришћење и изолацију IoT уређаја на заштићеним 
мрежама; 

• искључивање и онемогућавање UPnP протокола на рутеру; 
• саветују куповину IоT уређаја од произвођача чији уређаји 

имају велики број безбедносних опција; 
• ажурирање системског софтвера IoT уређаја са 

сигурносним „закрпама“ (када је то могуће); 
• промену подразумеване лозинке и коришћење уређаја само 

на кућној мрежи са обезбеђеним Wi-Fi рутером; 
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• корисници треба да буду информисани о могућностима 
било ког уређаја за кућну употребу; 

• препоручује се постављање − обезбеђивање јаке лозинке.5 
IoT је социо-технолошки феномен налик вештачкој 

интелигенцији: на основу великог броја података које добија од 
умрежених сензора, IoT самостално може да креира одговоре, 
формира нове упите, да својим активностима утиче кроз примену 
и ефекте на друштво (Bibri, 2015:31). Једна од последица је та да 
ставља криминално настројене појединце у повољнији положај у 
односу на кориснике и предузећа, који нису ни свесни озбиљности 
ситуације. Корисници се ослањају на законодавни систем државе 
који би требало да буде гаранција за поштовање успостављених 
образаца понашања у одређеној области, а како област IoT није 
правно регулисана нити санкционисана, злоупотреба је за многе 
изазов (Бодрожић, 2013). 

IoT нуди урбане услуге праћења, анализе ризика и 
могућности у контексту друштвеног управљања и администрације 
(Citrigno et al., 2016:172). Упркос техничким могућностима 
уведеним у друштвеној организацији, ови догађаји немају одржив 
позитиван ефекат у погледу откривања и превенције криминала. 
Информације о архитектури која уводи концепт IoT воде у другу 
димензију проблема у вези са борбом против криминала 
(Stackowiak et al., 2015:50). Без претходне институционализације 
проблема безбедности у вези са повезаним уређајима, потребан 
напор да се реши самостално кривично дело ће бити бесмислен у 
светлу могућих недозвољених улазака у IoT мрежу са 
криминалним намерама. Ово даје наду у смањење општег 
криминалитета на националном нивоу, али повећава могућност 
пораста кибер криминала. 

С друге стране, приметно је да IoT нуди интелигентан 
надзор (Huansheng, 2013:8). То се може посматрати као 
квалитативно побољшање у превенцији криминала када је у 
питању класични криминал, али не и кад су IoT мреже у питању, 
јер су и оне саме предмет кривичних напада. Уместо тога, сматра 
се да интелигентан надзор може довести до упорног тајног 
праћења које би могло да „промени наше појмове о тајности и о 

                                                 
5 Више о томе: http://www.ic3.gov/media/2015/150910.aspx, доступно 22. 4. 2016. 
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новим изазовима“ (The Central Intelligence Agency, 2015:819). Ово 
може бити корисно за неке службе безбедности, али са аспекта 
унутрашње безбедности то ни на који начин неће одговорити на 
ризике које генерише увођење IoT концепта (Жарковић, 2015). 

Појављивање „thingbots“ је неизбежно из најмање два 
разлога.6 Први разлог − то је логична последица стања у којем 
обични уређаји и апарати нису заштићени и њихови корисници 
имају мало или нимало начина да открију или уклоне 
„инфекцију“. Други разлог, све већи број ових уређаја се 
појављује на мрежи, док ће криминално оријентисани нападачи 
проналазити нове начине да их експлоатишу. 

Треба имати у виду да је технолошки напредак увек корак 
испред закона, и да тај правни вакуум омогућава злоупотребу, као 
што је појава 3Д штампача омогућила појединцима заобилажење 
правне регулативе и покретање производње, поред осталог и 
оружја (Greengard, 2015). Коришћењем искустава развијенијих 
земаља у овој области, можемо поћи у сусрет догађајима и 
припремити адекватну нормативну и систематску заштиту. У 
супротном, криминално оријентисани корисници IoT ће 
повећавати број кривичних дела на мрежи, отежавајући борбу 
против криминала. С обзиром на количину података доступних 
путем IoT мрежа, спровођење закона и управљање унутрашњом 
безбедношћу ће се суочити са последицама рањивости и ризицима 
које нису ни близу ранијим размишљањима и очекиваним 
претпоставкама (Conheady, 2014:94). 

 
Закључак 

 
Извршење кривичних дела путем IoT, иако техничке 

природе, утицаће на нове модалитете организованог криминала и 
тероризма, уз минималне шансе да се спречи кибер напад, 
имајући у виду да је немогуће носити се са нарастајућим бројем 
могућих претњи. 

Концепт IoT генерише претње за јавну безбедност и 
безбедност државе. Изазивање пожара преоптерећењем уређаја, 
                                                 
6 „Thingbots“ је уређај са уграђеним оперативним системом и интернет 
конекцијом, који је кооптиран од стране хакера да постане део бот мреже 
умрежених ствари. 
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изазивање саобраћајних незгода ометањем комуникација између 
возила са IoT, ометање саобраћајне и семафорске сигнализације, 
ометање инсталација и комуникација нуклераних и енергетских 
постројења, нарушавање здравља корисника здравствених 
помагала чији рад се контролише путем интернета (пејсмејкери, 
инсулинске пумпе и др.), упад у комуникације робног и платног 
промета, само су неке од могућности злоупотребе IoT. Може се 
закључити да ће се на тај начин, кроз IoT мреже, појединци и 
предузећа суочити са повећаним бројем дистрибуираних напада и 
других инцидената на мрежи. Коришћење и употреба несигурних 
или слабо обезбеђених уређаја, који пружају могућност кибер 
криминалацима за несметан приступ другим уређајима и 
информацијама о мрежама, свакако ће бити предуслов и изазов за 
авантуристе и особе жељне „доказивања“. 

Процена ризика од кибер напада у IoT мрежама захтева 
детаљан приступ овом проблему уз ангажовање струке на 
процени националних капацитета који могу да се суоче са 
могућим претњама и ризицима у вези са безбедношћу грађана, 
привреде, личне и материјалне имовине. Нове технологије 
незадрживо освајају простор и привлаче све већи број корисника, 
а самим тим стварају се предуслови за пораст кибер криминала. 
Неоходно је у што краћем року приступити доношењу правне 
регулативе која би спремно дочекала примену IoT технологије, а 
самим тим и потврдила спремност државе да се ухвати у коштац 
са надолазећим изазовима. 
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Abstract: Cyber attack, as the use of computer technologies for 

illegal purposes, encompasses many modalities: spreading harmful 
viruses, causing network system failures, destruction of data, gathering 
classified or private information, spreading disinformation, disrupting 
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processes of management, surveillance, control, transfer of data, 
navigation, logistic support or operations. All of them, from the 
functional aspect, have a common modus operandi in form of intrusion 
into a system for the purpose of unauthorized access and/or stealing 
data. This article starts from the presumption that multiplication of 
censors and users, which is integral to development of the Internet of 
things, includes the proportional rise in number of points for possible 
intrusion into systems. Since the computer protection systems are 
digital, and thus also exposed to the risk of attack, computer security 
presents a challenge for achieving an internal dimension of security. 
Arranging the Internet on a national level, with a goal to protect the 
users, is a factor of the fight against crime, and consequently of 
improving the quality of life. The principle problem arises from the fact 
that the range of national law ends with borders, and no state has 
exclusive control over the Internet. Despite that, the way that will 
establish the confidence of citizens in practice depends on the legal 
arrangement of national cyberspace. For this purpose, a state, as one 
of the largest consumers and investors, can point out to certain 
characteristics and in this way aid promotion of trust and 
transparency, instead of uncertainty, in the implementation of new 
technologies. 

Keywords: national security, Internet of Things, system 
security, cyber attack, national interests 

 
  


