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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

Инспекција за информациону безбедност и електронско пословање 

 

 

Инспекција за информациону безбедност и електронско пословање врши 

надзор над применом Закона о информационој безбедности ("Службени гласник 

РС", бр. 6/16, 94/17 и 77/19) и Закона о електронском документу, електронској 

идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању ("Службени 

гласник РС", бр. 94/17  и 52/21), као и над применом прописа донетих на основу 

њих. 

Надзирани субјекти су оператори информационо-комуникационих 

система од посебног значаја и пружаоци квалификованих услуга од поверења. 

Непосредни инспекцијски надзори се врше у седишту оператора 

информационо-комуникационих система од посебног значаја и пружаоца 

квалификованих услуга од поверења.  

 

Превентивно деловање инспекције 

 

На интернет страници Министарства информисања и телекомуникација 

(у даљем тексту: Министарство), у делу предвиђеном за јавност рада се налази 

Инспекцијски надзор и ту су објављени следећи документи: 

− Контролне листе 

− Годишњи план инспекцијског надзора 

− Годишњи извештај инспекције 

 

У току 2022. године извршенa су 23 редовна инспекцијска надзора, при 

чему је установљен висок ниво усклађености пословања и поступања 14 

надзираних субјеката са Законом о информационој безбедности и прописима 

донетим на основу њега, као и висок ниво усклађености пословања и поступања 

4 надзирана субјекта са Законом о електронском документу, електронској 

идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању и 

прописима донетим на основу њега. Редовни инспекцијски надзори су извршени 

у складу са Годишњим планом инспекцијског надзора за 2022. годину.  



Један субјекат чије је пословање требало да буде надзирано у складу са 

Законом о информационој безбедности и прописима донетим на основу њега је 

затражио превентивно деловање инспекције кроз службену саветодавну посету 

и његов захтев је усвојен, док је други субјекат поднео захтев за одлагањем 

инспекцијског надзора за 2023. годину и тај захтев је усвојен. 

 

У току 2022. године, извршено је 28 непосредних теренских 

инспекцијских надзора који се односе на: 

• Редовне инспекцијске надзоре према Годишњем плану инспекцијског 

надзора за 2022. годину – 23 

• Контролне инспекцијске надзоре – 2 

• Ванредне инспекцијске надзоре – 2 

• Службене саветодавне посете – 1  

У току 2022. године извршено је 13 канцеларијских контролних 

инспекцијских надзора.  

 

Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и 

њихово дејство 

 

Инспекција за информациону безбедност и електронско пословање у 

свом раду користи одобрене контролне листе објављене на сајту Министарства. 

Током надзора се користе јединствене форме записника и решења, које 

су прописане у Правилнику о општем обрасцу записника о инспекцијском 

надзору, према свим надзираним субјектима. 

Допунских налога за инспекцијски надзор није било. 

 Током извештајног периода није се појавила потреба за заједничким 

деловањем инспекције са другим инспекцијама. 

 

Материјални, технички и кадровски капацитети инспекције 

 

У Сектору за информационо друштво и информациону безбедност 

запослена су два државна службеника на радним местима за обављање 

инспекцијских послова, колико је и предвиђено систематизацијом. 

Инспекција за информациону безбедност и електронско пословање 

располаже са једним десктоп рачунаром и једним лаптоп рачунаром. За 

теренски надзор, инспекција је користила службено возило и возаче који су 

запослени у Министарству. 

 

Рокови за поступање инспекције 

 

Инспекција за информациону безбедност и електронско пословање се 

придржавала прописаних рокова за поступање и правовремено је реаговала. 

 

 



 

Законитост управних аката донетих у инспекцијском поступку и 

притужбе на рад инспекције 

 

У 2022. години нису вођени другостепени поступци поводом аката 

инспекције, нити су покретани управни спорови. 

 

Током 2022. године није достављена ниједна притужба на рад инспектора 

за електронски документ, електронску идентификацију и услуге од поверења у 

електронском пословању и информациону безбедност. 

 

Стручна усавршавања и обуке инспектора у 2022. години 

 

• Обука коју је организовало Акредитационо тело Србије уз учешће ЕУ 

експерата везано за еIDAS регулативу. 

• Учествовање на припремним састанцима за вежбу Сајбер Херој у 

организацији Мреже за сајбер безбедност. 

• Обука за рад у ТL manager апликацији која служи за креирање ТЛ листе. 

• Учествовање у раду Enisa Article 19 групе. 

• Обуке за коришћење софтвера еИнспектор. 

• Учествовање на вебинару Western Balkan Cyber Security у организацији 

PWC. 

• Учествовање на радионици EU Cyber Security Study Initial Findings 

Validation Workshop коју су организовали консултанти из Естоније. 

• Учествовање на скупу Мреже за сајбер безбедност који је организован у 

Врднику.  

• Учествовање на Техничком колоквијуму за ЦЕРТ-ове Западног Балкана 

коју је организовао Женевски центар за управљање сигурносним 

сектором (DCAF) у сарадњи са Албанском националном агенцијом за 

електронску сертификацију и сајбер безбедност (AKCESK) у оквиру 

регионалног DCAF пројекта.  

• Обука Попис административних захтева. 

• Обука за рад у апликацији еПисарница. 

• Учествовање на Националној сајбер конференцији коју је организовао 

РАТЕЛ. 

• TAIEX експертска мисија – Cyber Security Act. 

• NFC радионица коју је организовала Enisa. 

• Обука Института за стандардизацију за чланове комисија за стандарде и 

сродне документе. 

 

 



Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа 

 

        Инспектор за електронски документ, електронску идентификацију и услуге 

од поверења у електронском пословању и информациону безбедност је члан 

Комисије за стандарде и сродне документе КС И224, идентификација, картице, 

финансијске услуге и технике безбедности у ИТ, члан Тела за координацију 

послова информационе безбедности и члан Комисије за попис одузете робе у 

поступку инспекцијског надзора. Инспектор је учествовао у раду Радне групе за 

развој и унапређење способности и снага за националну информациону 

безбедност и сајбер одбрану коју је формирало Министарство одбране, као и у 

раду Посебне радне групе за спровођење пројекта израде софтверског решења 

за управљање пословима канцеларијског пословања коју је основала 

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу. 

 

Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора 

 

 Послови инспекције за информациону безбедност и електронско 

пословање нису поверени ниједном органу, већ их врши искључиво 

Министарство информисања и телекомуникација. 

 У извештајном периоду није било захтева за покретање прекршајног 

поступка, пријава за привредни преступ, као ни кривичних пријава. 


