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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК
Члан 5.

1
На
основу
члана
8.
Закона
о
информационој безбедности („Службени гласник
РС”, број 6/16 и 94/2017), члана 2. Уредбе о ближем
садржају акта о безбедности информационокомуникационих система од посебног значаја,
начину провере и садржају извештаја о провери
информационо-комуникационог
система
од
посебног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2016) и
члана 64 Статута Општине Књажевац („Сл. Лист
општине Књажевац бр. 4/2009 и 10/2015) начелник
Општинске управе дана 01.10.2018 донео је
ПРАВИЛНИК
о измени и допуни Правилника
о безбедности информационо - комуникационог
система
општине Књажевац
Члан 1.
У тексту Правилника о безбедности
информационо-комуникационог система општине
Књажевац («Сл.лист општине Књажевац» бр.
2/2017) речи: «Уредбе о ближем садржају
Правилника
о
безбедности
информационокомуникационих система од посебног значаја,
начину провере информационо-комуникационих
система од посебног значаја и садржају извештаја о
провери информационо-комуникационог система од
посебног значаја» замењују се речима: « Уредбе о
ближем
садржају
акта
о
безбедности
информационо-комуникационих
система
од
посебног значаја, начину провере и садржају
извештаја
о
провери
информационокомуникационог система од посебног значаја»
у
одговарајућем падежу.
Члан 2.
У тексту Правилника о безбедности
информационо-комуникационог система општине
Књажевац речи: «систем администратор и послови
одбране» замењују се речима: «инжињер система и
мреже и послови одбране» у одговарајућем падежу.
Члан 3.
У члану 5 став 2 «бр. 020-88/2016-09 од
30.11.2016» замењује се бројем: «020-21/2017-09 од
27.10.2017 године, бр. 020-2/2018-09 од 12.02.2018
године и 020-14/2018-09 од 27.04.2018 године»
Члан 4.
У члану 6 став 1 тачка 3 мења се и гласи:
« послови онемогућавања, односно
спречавања неовлашћене или ненамерне измене,
оштећења или злоупотребе средстава, односно
информационих добара ИКТ система Општине, као
и приступ, измене или коришћење средстава без
овлашћења и без евиденције о томе»

У члану 18 став 1 иза речи :»ИКТ опрема»
додају се речи: «(канцеларија број 54)»
У истом члану 18 став 3 се брише.
Члан 6.
У члану 35 став 1 мења се и гласи:
« Провера ИКТ система врши се уз
ангажовање спољних експерата а на начин
прописан Законом.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац
Бр. 092-2/2018-03
У Књажевцу,
01. октобра 2018.године
Начелник
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
дипл.правник Емилија Тасић, с.р.
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