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СТРАТЕГИЈСКИ БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ У 

СИТУАЦИЈАМА ИНЦИНДЕНАТА У САЈБЕР ПРОСТОРУ 
Mилан Миљковић1  

Резиме: Масовна примена информационо-комуникационе технологије носи са собом нове ризике и 

претње које су представлјене физичким и софтверским угрожавањем критичних информационих 

инфраструктура и сајбер простора од значаја за државу и њену безбедност. Водеће землје света, као и 

међународне организације, показују растућу свест о потреби деловања с цилјем повећања степена 

безбедности сајбер простора па многе од њих већ имају своје националне стратегије сајбер безбедности и 

успоставлјене системе сајбер одбране. У раду су приказани кључни проблеми и изазови који су 

идентификовани у вези са практичном применом Стратегије сајбер безбедности у случају инцидента на 

националном нивоу, искуства ЕУ у погледу координације у случају значајнијих инцидената, као и могућа 

решења наведених проблема. 

Кључне речи: сајбер безбедност, безбедносни менаџмент, кризне ситуације 

STRATEGIC SECURITY MANAGEMENT IN INCIDENT SITUATIONS 

IN CYBER SPACE 

Abstract: Mass application of information and communication technology brings with it new risks and threats 

that are presented by physical and software threats to critical information infrastructures and cyberspace of 

importance for the state and its security. Leading countries of the world, as well as international organizations, 

are showing a growing awareness of the need to act in order to increase the level of cyber security, so many of 

them already have their national cyber security strategies and established cyber defense systems. The paper 

presents the key problems and challenges identified in relation to the practical implementation of the Cyber 

Security Strategy in case of incidents at the national level, the EU experience in terms of coordination in case of 

major incidents, as well as possible solutions to these problems. 
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1. УВОД 

Масовна примена информационо-комуникационе технологије има за последицу нове 

ризике и претње које су представлјене физичким и софтверским угрожавањем 

критичних информационих инфраструктура и сајбер простора од значаја за државу и 

њену безбедност. Сајбер простор одређујућа је карактеристика савременог живота и 

кључно подручје светске економије. Дневно се забележи на десетине хилјада мање или 

више опасних напада у сајбер простору, а водеће землје света, као и међународне 

организације, показују растућу свест о потреби деловања с цилјем повећања степена 

безбедности сајбер простора. Многе од њих већ имају своје националне стратегије 

сајбер безбедности и успоставлјене системе сајбер одбране.  

Европска унија је још у фебруару 2013. године донела Стратегију сајбер безбедности.  

Пред државе чланице постављјени су следећи, минимални захтеви: постојање 

националног ауторитета за мрежну и информациону безбедност (NIS); успоставлјање 

Тима за реаговање на инцинденте у сајбер простору (CERT), усвајање националне 

стратегије и плана сарадње у области мрежне и информационе - сајбер безбедности и 

међународна сарадња у реаговању на безбедносне инциденте у сајбер простору [1].    
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2. АСПЕКТИ БЕЗБЕДНОСТИ САЈБЕР ПРОСТОРА 

Инцинденти у сајбер простору су све учесталији и комплекснији. Сценарији напада иду 

у распону од убацивања вируса којима се уништавају финансијске евиденције и 

успорава рад берзи капитала [2], преко угрожавања енергетских система до пласирања 

и убацивања лажних порука и команди којима се ремети рад нуклеарног реактора и 

система контроле летења и других примера економски или физичког оштећења. Због 

тога водеће землје света, као и међународне организације, показују растућу свест о 

потреби деловања с цилјем повећања степена безбедности сајбер простора. Многе од 

њих већ имају своје националне стратегије сајбер безбедности и успоставлјене системе 

и јединице одбране од сајбер криминала. У тим стратегијама сајбер претње 

идентификоване су као најзначајније претње 21. века. У овом тренутку присутне су две 

преовлађујуће и међусобно различите про - владине концепције разумевања и 

дефинисања обима претњи од сајбер-напада, једна коју пропагира Влада и оружане 

снаге САД и друга коју пропагира Шангајска организација за сарадњу, безбедносна 

организација коју предводе Русија и Кина.[3] У том смислу, не изненађује различитост 

у разумевању овог проблема између САД са једне и Русије и Кине са друге стране.  Са 

друге стране, анализирајући ставове у сајбер стратегијама развијених земаља [4], 

малициозне сајбер активности се у начелу могу поделити на:  

1)сајбер криминал, 2). сајбер тероризам, 3) сајбер шпијунажу и 4) сајбер ратовање. 

Потребно је истакнути како физички облици сајбер тероризма, сајбер ратовања, сајбер 

шпијунаже и сајбер криминала често изгледају исто или слично. Lech J. Janczewski и 

Andrew M. Colarik наводе пример када неко провали у болничку базу података и 

препише лек пацијенту који је алергичан на тај лек. Као резултат, пацијент умире. Ако 

је намера нападача била да науди пацијенту или убије га из неких личних разлога, реч 

је о кривичном делу убиства изведеном помоћу компијутерске технологије, дакле о 

виосокотехнолошком, тј сајбер криминалу. Ако нападач касније обзнани како је 

спреман да учинити још таквих дела, уколико му се не испуне неки захтеви, реч је о 

сајбер тероризму. Али, ако је тај нападач још и агент стране противничке структуре и 

ако је при томе дошло до крађе тајних података од важности за националну безбедност, 

тада се дело може означити као сајбер шпијунажа.  Дакле, намера нападача је једна од 

фактора који утиче на класификацију малициозних активности у сајбер простору на 

сајбер тероризам, сајбер шпијунажу или сајбер криминал [5].    

Такође, малициозне активности у сајбер простору могу да буду изведене од стране 

државних или недржавних актера, оне морају да уклјучују активно понашање нападача, 

морају тежити да угрозе функцију рачунарске мреже жртве и морају да буду изведени у 

сврху остварења политичких цилјева или цилјева националне безбедности. У том 

смислу, ако покушамо да приближно дамо дефиницију сајбер рата, можемо да кажемо 

да сајбер рат представлјају само сајбер напад иза којих стоје државни актери, са 

ефектима еквивалентним онима конвенционалног „оружаног напада“, или сајбер 

напади који се јавлјају у контексту оружаног сукоба и који прерасту на ниво сајбер  

рата. 
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3. СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У ОДБРАНИ САЈБЕР ПРОСТОРА 

Стратегијски менаџмент у сајбер одбрани подразумева ангажовање капацитета 

министарства правде и државне управе, министарства саобраћаја, министарства 

одбране, министраства сполјних послова, министарства финансија, министарства 

унутрашњих послова, обавештајно безбедносне заједнице. У том смислу, развијене 

землје су током прошле и ове године учиниле значајне кораке на декларисању 

постојећих и формирању нових цивилних и војних капацитета који ће бити надлежни за 

сајбер одбрану, као и дефинисању интерресорне сарадње и улоге приватног сектора на 

том плану.   

У организационом делу стратегијског менађжмента врло је важно одређивање 

координациног тела,  најчешће тела извршне власти, која има улогу координирања и и 

усмеравања целокупне политике сајбер одбране критичне инфраструктуре у државном 

и приватном сектору.  

Када говоримо о стратегијском менаџменту у одбрани критичне информационе 

инфраструктуре, навешћемо да се заштита критичних информационих инфраструктура  

(Critical Information Infrastructure Protection - CIIP)  базира на четири стуба :  

 превенција   и  рано   упозоравање (prevention and early warning),   

 детекција (detection ),   

 реакција  (reaction) и  

 управлјање   кризама (crisis management). 

У подручје критичне инфраструктуре, коју је на националном нивоу потребно штитити, 

не улази само статичка инфраструктура, већ и услуге, као и физички и електронски ток 

информација. Управо у том смислу и сајбер простор представлја критичну 

инфраструктуру, док су истовремено концепти заштите критичне инфраструктуре и 

сајбер простора уско повезани. Потребно је напоменути да је проблематика сајбер 

одбране додатно изражена и унутар појединих споменутих сектора критичне 

инфраструктуре. Различити инфраструктурни објекти у тим секторима најчешће су 

повезани одређеним комуникацијским везама путем сајбер простора, односно само 

управлјање појединим ресурсима реализује се путем уграђених процесних 

компијутерских система (Supervisory Control and Data Acquisition Systems – SCADA 

Systems). 

3.1. Претпоставке за ефикасан стратегијски кризни менаџмент 

За постизање ефикасног стратергијског кризног менаџмента потребно је формирати 

мрежу руководећег персонала из свих сектора, која омогућава сталну размену 

информација и усклађивање мера. Под савезним руководством, поред осталог, мора се:  

 вршити размена информација стратегијског значаја о претњи, догађајима и 

трендовима, 

 ускладити рад на дефинисању кохерентних мера и планирања збрињавања и 

поступања у случају сајбер напада, као и 

 преиспитивање постојећих мера посредством вежби или ревизије. 

За повезивање националних и техничких средстава одбране потребно је створити 

платформу (опет у форми једне мреже) са циљем да се, колико је то могуће, свим 

учесницима омогући брз приступ информацијама, решењима, анализама итд. да би се 

обезбедио успех у случају напада. Та платформа тре ба да буде спремна за употребу и 
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да функционише 24 сата, 365 дана у години и да даје националну „сајбер оперативну 

слику„ [6]. 

 

3.2. Искуства у погледу координације сајбер безбедности у случају значајнијих инциндената 

Анализа стратегија сајбер безбедности многих земалја ЕУ, указује да су се, за сада, 

издвојили следећи мандати држава у сајбер простору: сајбер управлјање – координација 

активности на државном нивоу; заштита критичне инфраструктуре и управлјање 

кризним ситуацијама  – подразумева и концепт јавно-приватног партнерства; сузбијање 

високотехнолошког криминала – у надлежности полицијских органа; обавештајне и 

контраобавештајне активности – тежишно у надлежности служби за сигнални 

обавештајни рад (SIGINT); и војне активности – које се крећу од заштите специфичних 

информационо-комуникационих система па до оспособлјавања за извођење нападних 

операција.  

Евидентно је да је, за разлику од многих других области националне безбедности, 

сајбер безбедност у надлежности већег броја државних институција. Због тога је 

потребно да се обезбедити функција унутар државног апарата која координира овом 

активношћу и обезбеђује „национални и државни присут“ целокупне владе на свим 

нивоима (стратегијски, оперативни и тактички) током читавом циклуса управлјања 

инцидентима у сајбер простору, односно током фаза: 1) предходне акције, 2) 

превенције, 3) припреме, 3) одговора, 4) опоравка - консолидације 5) истраге, анализе и 

других активности након инциндента [7].  

Функција међуресорне координације сајбер безбедности се, због горе наведног, назива 

и „националним управлјањем у области сајбер безбедности“.  

Имајући у виду наведено, одговорност за послове координације често се доделјује телу 

које има мандат да даје задатке министарствима и националним агенцијама, које је 

одговорно за више координационих активности између различитих ресора и агенција 

(нпр., Као што су Канцеларија при кабинету председника владе или слично), због чега 

би требало да ово тело буде релативно високо позиционирано у државном апарату.  

Координациона функција у области сајбер безбедности има неколико централних улога, 

међу којима су најважније: координација током израде процене ризика из сајбер 

простора на националном нивоу (обично се израђује за потребе доношења Националне 

стратегије сајбер безбедности), кординација током израде Националне стратегије, 

координација током успоставлјања и рада националног (јавно-приватног) Савета за 

сајбер безбедност и координација током управлјања кризним ситуацијама и било 

каквим иностраним безбедносним инцидентима који уклјучују сајбер простор.     

Након усвајања Националне стратегија сајбер безбедности, поред доделе одговорности 

за креирање Акционог плана, Стратегија би требала да именује тело надлежно за 

спровођење предложених активности, или тело које ће да обезбеди координацију и 

надгледање њихових имплементација, ако се задатак распоређује између неколико 

државних институција. Координационо тело требало да, на основу Стратегије, постави 

смернице свим ресорима државне управе, јавном и приватном сектору, као и 

академским институцијама, које би потом требало да развију своје политике, стратегије 

и законски оквир за властити ресор, које ће бити подређене националној политици и 

стратегији, и у складу са националним и међународним законодавством. 
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На стратегијском и политичком нивоу, председници Влада најчешће воде целокупну 

политику сајбер безбедности, као елеменат националне безбедности, и успоставлјају 

правила везана за спровођење безбедности националних информационих система.  

Премијеру, у извршавању ових обавеза, често помаже тело које је део његовог 

Кабинета, на пример Канцеларија за сајбер безбедност, која је одговорна за 

међувладину координацију и стратешко руковођење у вези са сајбер безбедношћу, што 

је на пример случај у Великој Британији. Друга најзаступлјенија варијанта 

координације на стратегијском нивоу је формирање Савета за сајбер безбедност, чије се 

формирање предвиђа Стратегијом а оснива се одлуком Владе. Радом Савера руководи 

Национални координатор за сајбер безбедност који је директно потчињен премијеру. 

Савет за сајбер безбедност успоставлјен од стране Владе или Министарства надлежног 

за сајбер безбедност, и често је подређен Савету за националну безбедност. Савет за 

сајбер безбедност је у раду административно и технички подржан од стране сопственог 

секретаријата, као и од стране надлежних јавних тела која су добила задатак да помажу 

Савету у извшавању његових надлежности, што се прецизира Одлуком Владе о раду 

Савета. 

Савет за сајбер безбедност – или Канцеларија за сајбер безбедност, представлја највише 

државно тело за међуресорну координацију у овој области. У оквиру овог тела 

функционишуе више међуресорних радних група, које се баве различитим питањима, 

као што су питања националне сајбер безбедности, кризних ситуација, међународна 

питања, питања јавно-приватног парнерства, питања образовања, обука и вежби, 

истраживања и развоја, као и другим питањима. У раду ових група учествују владини 

службеници, компанијски и академски експерти из ове области, и ове групе 

представлјају сјајан пример како се може уклјучити приватни сектор у доношење 

одлука Владе. Путем ових радних група, недржавни сектор може постати активан 

партнер са државом током доношења нових законских аката из ове области, имајући у 

виду да домаће и међународне компаније поседују велико знање и искуство у области 

сајбер безбедности.Савет има задатак да прати успех реализације Стратегије и цилјева 

из Акционог плана  тако што подноси годишње извјештаје о напретку Влади. 

На оперативном и тактичком нивоу, обавештајно-безбедносне службе, Министарство 

унутрашњих послова или Министарство одбране, најчешће су задужени за сајбер 

безбедност од значаја за националну безбедност, често под одговорношћу ресорног 

министра, Владиног координатора за сајбер безбедност или Главног владиног 

службеника за информациону и сајбер безбедност (Chief Information Security Officer - 

CISO). У случају великог и интезивног сајбер инцидента који захтева координисани 

одговор више министарстава, Савет за сајбер безбедност може да активира 

Међуминистарску јединицу за кризне ситуације (Комитет за специјалне ситуације), која 

надгледа координацију одговора, а Центар за сајбер безбедност, Владини технички Тим 

за сајбер инциденте и интервенције (Владин ЦЕРТ) или надлежа Агенција 

(Министарство), који имају надлежност да управлјају криминалним инцидентима и 

кризним ситуацијама повезаним са инцидентима из сајбер простора“, оговорни су за 

мере техничког одговора.  

Међуминистарска јединица за кризне ситуације у сајбер простору сарађује са НАТО, 

Европском унијом, ОЕБС, ОУН и другим међународним организацијама као контакт 

тачка током међународних кризних ситуација. За успешно праћење и одговоре на 

инцинденте током сајбер кризних ситуација, Међуминистарска јединица за кризне 

ситуације, којом руководи Национални координатор, заседа у Ситуационом центру, 



16. Конференција са међународним учешћем   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Врњачка Бања, Јун 2021. 
 

316 

 

који је успоставлјен или у оквиру надлежног Министарства или Агенције за оперативни 

одговор на сајбер инциндете, или у оквуру Канцеларије Кабинета премијера.  

Посебна, веома специфична, организациона функција у домену сајбер безбедности је 

способност независног прегледа (инспекције) главних инцидената у сајбер простору на 

националном нивоу. Додавањем одговарајућег нивоа сајбер експертизе, ова функција 

може бити доделјена нпр. Националном надзорном одбору за информациону 

безбедност, кога чине експерти из ове области. 

 

3.3. Национални изазови на плану безбедносног менаџмента у случају важнијих сајбер 
инциндената  

У Републици Србији, према одредбама Закона о информационој безбедности, у цилју 

остваривања сарадње и усклађеног обавлјања послова у функцији информационе 

безбедности, као и иницирања и праћења превентивних и других активности у области 

информационе безбедности, Влада је образовала Тело за координацију послова 

информационе безбедности.  

Орган државне управе надлежан за безбедност ИКТ система, према одредбама Закона о 

информационој безбедности, је Министарство трговине, туризма и телекомуникација, 

односно ово министарство је предвиђено на буде Надлежни орган – тј. национални 

ауторитет за мрежну и информациону безбедност (НИС) . 

За послове Националног ЦЕРТ-а, према одредбама поменутог Закона, надлежна је 

Регулаторска агенција за електронске комуникације и поштанске услуге. Национални 

ЦЕРТ прикуплја и размењује информације о ризицима за безбедност ИКТ система, као 

и догађајима који угрожавају безбедност ИКТ система и у вези са тим обавештава, 

упозорава и саветује лица која управлјају ИКТ системима у Републици Србији.  

У смислу превентивног деловања, односно успоставлјања ефикасног оквира сајбер 

безбедности пре наступања инцидента у сајбер простору землје, један од клјучних 

уочених изазова је питање процене и управлјања ризиком. Наиме, управлјање ризиком 

је начело предвиђено Законом о информационој безбедности и предвиђа да се сваки 

орган, приликом избора мера заштите, води резултатима претходно спроведене анализе 

ризика. 

Када се анализирају препоруке које се односе на превенцију,  истакнута је и потреба за 

координисаним системом више институција о информацијама од значаја у превентиви 

инцидента. Функционисање овог система подразумевало би и праћење онлајн садржаја, 

друштвених мрежа али и обавештајних података из различитих извора доступних 

државним органима и приватном сектору. Укрштањем свих ових информација, систем 

превенције на националном нивоу би био јачи и ефикаснији. 

Препоруке које се односе на оперативне изазове, односе се на потребу  кодификација 

канала за комуникацију и одговорних лица у кључним актерима у националном оквиру 

сајбер безбедности је неопходна. Први корак је развој и имплементација стандардних 

оперативних процедура за кризну комуникацију у случају инцидента у националном 

сајбер простору. Постојање оваквих формалних процедура даље захтева и 

успостављање контакт тачака у свим институцијама и организацијама које су 

обухваћене националним оквиром. Сви канали комуникације који се успостављају 

треба да буду двосмерни, иначе неће бити ефикасни јер праве размене информација 

неће бити. Потребно је да Тело за координацију има ажурну базу контаката у 
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оператерима, провајдерима и банкама како би представници у Телу знали кога треба да 

зову у случају инцидента. 

Кризна комуникација односи се на размену информација у реалном времену међу 

клјучним актерима у случају националног сајбер инцидента. Показало се да, иако делом 

уређене Законом и пратећим подзаконским актима, процедуре комуникације међу 

клјучним институцијама и далје нису потпуно јасно дефинисане. 

Једино место које се тренутно препознаје као форум за размену информација у кризним 

ситуацијама јесте Тело за координацију послова информационе безбедности. 

Претпоставлја се да ће представници институција у овом Телу информисати своје 

матичне институције. Генерално, комуникација међу државним органима и 

инфраструктуром у власништву државе одвија се неформалним каналима и заснива се 

на личним познанствима. Са једне стране, ово омогућава бржи проток информација. 

Међутим, осим тога што овакав механизам не може бити трајно решење, потенцијални 

одлазак кадрова уједно значи и урушавање постојећих, неформалних канала 

комуникације међу институцијама. 

Препоруке које се односе на стратегијски и нормативни оквир је потреба утврђивања 

могућности формирања кризног штаба у случају сајбер инцидента националних 

размера. Формирање централног оперативног тела, у смислу кризног штаба, треба да 

буде дефинисано стандардно-оперативним процедурама. Кризни штаб треба да буде на 

нивоу Владе и да садржи стандардне представнике (представнике из Тела за 

координацију), представнике осталих релевантних државних институција, као и 

представнике критичне инфраструктуе – провајдери, банке и сл. 

Када је у питању сарадња на међународном плану, у случају инциндената 

међународног нивоа,  у кризној ситуацији, информације не прима Министарство 

спољних послова – оно наступа реактивно – па је тако недефинисано и у чијој је 

надлежности комуникација са националним контакт тачкама за сарадњу са 

међународним организацијама, односно ко њима доставља информације. 
2
 

4. ЗАКЉУЧАК 

Анализирајући ефикасност постојећих процедура у Стратегији и закону о 

информационој безбедности за управљање кризама (кризни менаџмент), као и 

спремност кључних државних и приватних актера за њихову примену, анализа је 

указала на добру праксу али и на постојеће и потенцијалне проблеме у кризној 

комуникацији. Кључни проблеми и изазови који су идентификовани у случају вези 

практичне примене стратегије сајбер безбедности у случају појаве инциндената на 

националном нивоу су : 1) нејасноће постојећих процедура за комуникацију у кризним 

ситуацијама, 2) нејасне законске одреднице: дефиниције и класификације инцидената, 

3) нејасан оквир у у којем Тело за координацију послова информационе безбедности 

функционише, овлашћења и оперативни капацитети, 4) недостатак централног 

оперативног тела за реаговање и координацију свих других актера у случају 

националног сајбер инцидента, 5) недостатак јасних одредница и процедура за 

комуникацију надлежних органа са јавношћу, 6) недефинисана овлашћења, оперативно 

 

                                                 
2
 Подаци су из Извештаја који је саставила Мисија ОЕБС-а у Србији и Дипло Фондација уз ангажовање 

домаћих и страних стручњака, на основу резултата Симулационе сајбер вежбе “Србија 2017”, одржане од 

28. до 30. новембра 2017. године у Истраживачкој станици Петница. 
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фукционисање и процедуре реаговања националних контакт тачака за међународну 

сарадњу кроз оквире Уједињених нација и ОЕБСа. 

Имајући у виду захтеве и искуства ЕУ у организовању концепата сајбер безбедности и 

одбране, клјучне мере које Р Србија треба да спроведе у овој области: 1) успоставлјање 

ефикасније интерресорне координације у услучају инцидената од националног значаја; 

2) кодификовати канале за комуникацију и одговорна лица, 3) утврдити могућности 

формирања централног, оперативног кризног штаба у случају сајбер инцидента 

националних размера стандардним оперативним процедурама, 4) утврдити јасне 

процедуре за комуникацију са јавношћу у односу на врсту и величину инцидента, 5) 

дефинисати овлашћења националних контакт тачака за сарадњу са међународним 

организацијама и оквире њиховог деловања 
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