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Дигитална Србија: приватност и безбедност 
 

Резиме: Имајући у виду убрзани развој нових технологија и снажан утицај који дигитализација има на институције система, 
привреду и грађанство, Министарство надлежно за информационо друштво и телекомуникације израдило је низ аката 
којима је постављена основа правног и стратешког уређења дигиталног простора.  
Почетком 2016. године усвојен је Закон о информационој безбедности, први системски закон који уређује ову област, а 
његова примена омогућена је доношењем Уредби које одређују информационе системе од посебног значаја, дефинишу 
мере заштите, инциденте и начине њиховог пријављивања. Формирано је Тело за координацију послова информационе 
безбедности Владе Републике Србије и основани су Центри за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима.  
Влада Србије усвојила је Стратегију развоја информационе безбедности у Републици Србији, као и Акциони план те 
Стратегије, којима је обухваћен јавни, привредни и академски сектор, као и целокупна национална информациона 
безбедност. Усвојена је и Уредба за заштиту и безбедност деце приликом коришћења информационо комуникационих 
технологија, на основу које је успостављен Национални контакт центар за безбедност деце на интернету 27. фебруара 
2017. године. Са Српском академијом наука и уметности, Министарство трговине, туризма и телекомуникација у новембру 
2017. потписало је Протокол о сарадњи који укључује и оснивање Центра за заштиту приватности и безбедности у 
дигиталном простору. 
У сусрет даљем развоју нових технологија, нових мрежа, интернета свих ствари, као и већој употреби клауда и увођењу 
других иновативних решења, усвојен је нови Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама 
од поверења у електронском пословању, који ће допринети заштити података у електронском пословању и комуникацији, 
али и јачању поверења грађана и привреде у нове дигиталне сервисе.  
Регулацијом дигиталног простора омогућено је успостављање одрживих механизама за заштиту информација и 
информационих система, али и за јачање дигиталне безбедности и очување приватности грађана. Само правилно 
усмерена и уређена дигитализација може испунити своју сврху унапређења економије и целокупног друштвеног живота. 

 


