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Политика безбедности информација има за циљ да успостави, спроводи, одржава и побољшава систем 

безбедности информација у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд) 

испуњавајући захтеве стандарда ИСО 27001 и свих релевантних прописа у области безбедности информација. 

У Фонду се, у оквиру прописаних надлежности, обављају послови кроз многобројне активности и процесе, 

размењује се и користи огроман број података и информација од интерног и екстерног значаја. 

Политика безбедности информација има за циљ и да успостави механизме који ће спречити и отклонити 

околности које могу да доведу до угрожавања безбедности информација. 

Намена Политике безбедности информација јесте да обезбеди и заштити информације и имовину предузећа 
од свих претњи, интерних или екстерних, случајних или намерних, кроз успостављање, примену, 

извршавање, надзирање, преиспитивање, одржавање и побољшање система управљања сигурношћу 
информација (ISMS). Спровођење ове политике и правила важно је за одржавање интегритета 

информационог система Фонда у пружању подршке процесима рада, запосленима као и другим 
заинтересованим странама.  

Политика безбедности и заштите обезбеђује и гарантује: 

- да ће информације бити заштићене од неовлашћеног приступа; 
- да ће се одржавати поверљивост информација; 

- да информације неће бити откривене неовлашћеним особама, случајним или намернимактивностима; 
- да ће интегритет информација бити сачуван кроз заштиту од неовлашћене измене; 

- да ће бити омогућен приступ и измена информација овлашћеним лицима када је то потребно; 

- да ће бити обезбеђена усаглашеност са прописима и захтевима контроле; 
- да ће бити пружена подршка овој политици кроз континуиране пословне планове који ће се уређивати,  

одржавати и тестирати у сталном практичном раду; 
- да ће се обука запослених обављати кроз све организационе делове Фонда и 

- да ће све повреде безбедности информација и сигурног руковања информацијама бити разматране и  
истражене. 

Руководство и запослени у Фонду ће, у поступку спровођења Политике безбедности информација, 

континуирано пратити утврђене стандарде, према потреби их мењати, допуњавати и иновирати у складу са 
променама прописа, односно развојем техничких захтева. 

Политика безбедности информација ће, због тога, бити стално преиспитивана и прилагођавана постојећим 
условима и задатим циљевима. Реализација ове политике се мора заснивати на принципима управљања 

безбедношћу информација, испуњавајући захтеве стандарда ИСО 27001, те других стандарда и правила која 

се односе на делатност Фонда и развој система пензијског и инвалидског осигурања у Републици Србији. 


