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ПОДАЦИ О ОПЕРАТОРУ ИКТ СИСТЕМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА

Пуно пословно име оператора 
Седиште оператора
Матични број оператора
 Адреса интернет странице 
оператора
Укупан број IP уређаја*

* уписати укупан број свих уређаја који користе IP протокол за комуникацију, а 
који су у мрежи оператора ИКТ система од посебног значаја

ПРЕГЛЕД ИНЦИДЕНАТА ПРЕМА ВРСТАМА

Група инцидената Врста инцидента Број инцидената

Инсталирање злонамерног 
софтвера у оквиру ИКТ 

система
(малвер, енгл. malware)

вирус
црв

(енгл. worm)
рансомвер

(енгл. ransomware)
тројанац

шпијунски софтвер
(енгл. spyware)

руткит
(енгл. rootkit)

Неовлашћено 
прикупљање података

скенирање портова
пресретање података 

између рачунара и сервера
(енгл. sniffing)

социјални инжењеринг
(лажно представљање и 

други облици)
компромитовање или 

цурење података 
(енгл. data breaches)

Превара фишинг
(енгл. phishing)

неовлашћено коришћење 
ресурса

(енгл. cryptojacking) и 
други облици

Покушај упада у ИКТ 
систем

покушај искоришћавања 
рањивости система
покушај откривања 

креденцијала
(енгл. brute force attack, 
dictionary attack и сл.)



Група инцидената Врста инцидента Број инцидената

Упад у ИКТ систем

откривање или 
неовлашћено коришћење 
привилегованих налога
(енгл. privileged account 

compromise)
откривање или 

неовлашћено коришћење 
непривилегованих налога
(енгл. unprivileged account 

compromise)
неовлашћени приступ 

апликацији
мрежа зарађених уређаја

(енгл. botnet)

Недоступност или 
ограничена доступност 

ИКТ система 

напад са циљем 
онемогућавања или 

ометања функционисања 
ИКТ система

(енгл. denial-of-service 
attack  – DoS)

дистрибуирани  напад са 
циљем онемогућавања 

или ометања 
функционисања ИКТ 

система
(енгл. distributed denial-of-

service attack  – DDoS)
саботажа

прекид у функционисању 
система или дела система

(енгл.  outage)

Угрожавање безбедности 
података

неовлашћен приступ 
подацима

неовлашћена измена или 
брисање података

криптографски напад

Оперативни инциденти

отказивање хардверских 
компоненти

проблеми у раду 
са софтверским 
компонентама

Инциденти физичко-
техничке безбедности

крађа хардверских 
компоненти

пожар 
поплава

Остали инциденти инциденти који не спадају 
у горе наведене категорије


	Sl.glasnik RS, br. 76_2020.pdf
	ВЛАДА
	1715 Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2020. годину
	1716 Уредба о утврђивању Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2020. годину
	1717 Уредба о измени и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину
	1718 Уредба о изменама Уредбе о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места
	1719 Одлука о изменама и допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19  изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
	1720 Одлука о престанку важења Одлуке о затварању граничних прелаза
	1721 Одлука о престанку важења Одлуке о затварању свих граничних прелаза за улазак у Републику Србију
	1722 Одлука о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2021. години
	1723 Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад
	1724 Одлука о преузимању оснивачких права над Музејом Николе Тесле са седиштем у Београду од града Београда
	1725 Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години
	1726 Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години
	1727 Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години
	1728 Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години
	1729 Одлука о образовању Савета за контролу малог и лаког оружја
	1730-1740 Решења о разрешењима, постављењима и именовањима
	1741 Решење о давању сагласности на Специјални програм истраживања COVID-19 Фонда за науку Републике Србије
	1742 Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена Финансијског плана Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2020. годину
	1743 Решење о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2019. годину
	1744 Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2019. годину
	1745 Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2020. годину 
	1746 Решење о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
	1747-1752 Решења о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

	МИНИСТАРСТВА
	1753 Правилник о допунама Правилника о начину пријаве и начину уплате једнократне новчане помоћи
	1754 Правилник о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања
	1755 Правилник о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју
	1756 Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
	1757 Правилник о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
	1758 Правилник о упису ученика у средњу школу
	1759 Наредба о измени Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору
	1760-1761 Решења о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
	1762-1772 Решења о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
	1773 Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење стана у својини грађана, задужбина и фондација

	ПРАВОСУЂЕ
	1774 Одлука о престанку судијске функције

	ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ 
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
	1775 Правилник о врсти, форми и начину достављања  статистичких података о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја
	1776 Решење директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0187/18-11

	ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
	1777 Малопродајне цене дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

	ОГЛАСИ
	Јавни позиви
	Јавни конкурси
	Судски огласи
	Упис у судски регистар
	Обавештења правних и физичких лица
	Неважеће исправе



	TextField1: 



