Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до
2020. године
Стратегију је усвојила Влада Републике Србије на седници одржаној 29. маја 2017. године у
циљу развоја и унпаређења информационе безбедности у Републици Србији и њеног одржавања
на адекватном нивоу. Један од кључних предуслова за континуирано одржавање адекватног
нивоа информационе безбедности је успостављање центра за развој и истраживање који би имао
улогу праћења кретања у овој области и давање доприноса даљем унапређењу информационе
безбедности у складу са најновијим сазнањима и технолошким решењима. Остваривањем
стратегије постиже се функционисање ИКТ система од посебног значаја, информациона
безбедност грађана и Републике Србије и подижу се капацитети за борбу против
високотехнолошког криминала.
Носилац Стратегије је Министарство трговине, туризма и телекомуникација, које је
идентификовано као основна тачка за праћење спровођења овог документа.
Стратегија је повезана са Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији до
2020. године и разрађује посебну област из Стратегије развоја информационог друштва. За
спровођење Стратегије нису одређена финансијска средства, као ни извори из којих ће се
обезбедити средства.
За сваку приоритетну област дефинисани су стратешки циљеви:
1) Безбедност информационо-комуникационих система – превенција и заштита путем
размене информација, праћења актуелних ризика и подизање свести; безбедност ИКТ
система у привредним субјектима и безбедност електронског пословања; безбедност ИКТ од
посебног значаја; безбедност тајних података у ИКТ системима; сарадња јавног и приватног
сектора и области информационе безбедности.
2) Безбедност грађана при коришћењу технологије – безбедност деце на интернету; заштита
приватности и заштита од злоупотреба при коришћењу ИКТ; информациона безбедност у
образовном систему.
3) Борба против високотехнолошког криминала – унапређење механизма за откривање
високотехнолошког криминала и кривично гоњење учинилаца; подизање свести о
опасностима од високотехнолошког криминала; унапређење међународне сарадње у борби
против високотехнолошког криминала.
4) Информационе безбедности Републике Србије – систем информационе безбедности од
значаја за националну безбедност; развој научних, технолошких и индустријских капацитета
неопходних за заштиту информационе безбедности; изградња војних капацитета система
одбране за одбрану од високотехнолошких напада; изградња безбедносно-обавештајних
капацитета у области информационе безбедности.
5) Међународна сарадња.
За спровођење ове Стратегије планирано је доношење акционог плана у року од 6 месеци.
Цео текст стратегије можете наћи овде.

